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Fajtaelismerés
• A hazánkban 2011-ben állami mi-

nõsítésben részesült Mv Pennedur és
Mv Hundur õszi durumbúza fajtákat
idén Törökországban is minõsítették. 

• Ez év tavaszán kapott állami minõ-
sítést az Mv Marusya, az Mv Nutrisil,
az Mv Ildikó és az Mv Levente kuko-
rica hibridünk, az utóbbi hármat Szlo-
vákiában is elismerték.

Fajtabemutatók
• Június 12-én és 13-án intézetünk,

a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a
Gabonatermesztõk Országos Szövetsé-
ge közösen rendezte meg az Országos
Kalászos Szakmai Napot és Fajtabe-
mutatót Martonvásáron. A több mint
félezer érdeklõdõt Bedõ Zoltán fõigaz-
gató üdvözölte. Gyõrffy Balázs a NAK
elnöke „A NAK mezõgazdasággal kap-
csolatos célkitûzései a 2013/2014-es
gazdasági évben”, Vancsura József a
GOSZ elnöke „Búzatermelés a termesz-
tõ szemével 2013” címmel tartott elõ-
adást, illetve Erbár Ferenc a Syngenta
Kft. termékmenedzsere a szántóföldi
bemutató keretében tartott tájékoztatást
„Problémák és megoldások a kalászo-
sok növényvédelmében” címmel. A ta-
lálkozó programja minden vonatkozás-
ban a sokéves gyakorlathoz igazodott.

• Május 20. és június 21. között in-
tézetünk búzanemesítõi, agrotechniku-
sai és az Elitmag Kft. specialistái 31
hazai, 2 csehországi és 1 szlovákiai
helyszínen népszerûsítették az intézet
gabonafajtáit.

• Szeptember 5-én Országos Ku-
korica Fajtabemutatót tartott intéze-
tünk a Bázismag Kft.-vel közösen
Martonvásáron. Az egybegyûltek (480
fõ) Bedõ Zoltán fõigazgató megnyitó
szavai után meghallgatták Németh Ta-
más az MTA fõtitkárának „Az MTA
agrárkutatások szerepe a magyar mezõ-
gazdaságban” címû elõadását, majd a
jól bevált forgatókönyv szerinti tájé-
koztatók és tenyészkerti szemlék alap-
ján kaptak naprakész információkat a
martonvásári nemesítvények legújabb
eredményeirõl.

• Augusztus elsõ dekádja és szep-
tember vége között 62 hazai, 7 románi-
ai, 4 szlovákiai és 4 csehországi, illet-
ve 1 lengyelországi helyszínen mutat-

ták be az intézet és a Bázismag Kft.
munkatársai a martonvásári nemesíté-
sû szemes- és silókukorica hibrideket,
valamint a napraforgó portfóliót.

Kiállítások
• Az augusztus 17-20. között Debre-

cenben 22. alkalommal megrendezett
FarmerExpo Nemzetközi Mezõgaz-
dasági és Élelmiszeripari Szakkiállí-
táson intézetünk kalászos gabona és
kukorica kutatási eredményei, valamint
az extrém idõjárási viszonyok miatti
várható hatások iránt élénken érdek-
lõdtek az ország keleti régiójának és
a határon túli területek agrárszakem-
berei.

• A 76. Országos Mezõgazdasági
és Élelmiszeripari Kiállításon és Vá-
sáron szeptember 18-22. között foko-
zott érdeklõdés kísérte intézetünk ne-
mesítési tevékenységét. A hazai szak-

embereken kívül számos – a FÁK
országaiból érkezett – látogatója volt
standunknak, akiket orosz nyelvû faj-
takatalógusokkal is elláttunk.

Személyi hírek
• A Kaposvári Egyetem tanévnyitó

ünnepségén 2013. szeptember 9-én a tisz-
teletbeli doktor és professzor (Doctor et
Professor Honoris Causa) címet adomá-
nyozta Németh Tamás akadémikus-
nak, az MTA fõtitkárának.

• A Kaposvári Egyetem Professor
Emeritus címet adományozott Berzse-
nyi Zoltánnak és felkérte, hogy a követ-
kezõ három évben is oktassa a növényter-
mesztéstan tantárgyat.

• Hõgyes-Aujeszky emlékplakett: A
Magyar Zoonózis Társaság 2003-ban
Hõgyes-Aujeszky emlékplakettet alapí-
tott a magyar tudomány két olyan nagysá-
gának emlékére, akik az egyik legfonto-
sabb zoonózis elleni védekezés kimunká-
lásában világszerte elismert munkásságot
fejtettek ki. Az emlékplakettet és a vele
járó oklevelet a Társaság választmánya

évente egy vagy két, a humán egészség-
ügy, vagy az állat-egészségügy területén
tevékenykedõ olyan személynek ítéli oda,
aki aktív tagja a Társaságnak és elismert
tevékenységet folytat a zoonózisok felis-
merésében, terápiájában, illetve az elle-
nük való védekezésben. Idén, 2013. szep-
tember 24-én, kollégánknak Gyuranecz
Miklósnak nyújtották át az emlékplaket-
tet.

• Visegrádi négyek Ifjú Kutatói Díj:
A visegrádi országok tudományos akadé-
miái évente egy-egy tudományterületen
Ifjúsági Díjjal jutalmaznak 35 évesnél fi-
atalabb kutatókat a tudományos életben
elért eredményeik, teljesítményük elisme-
résére. A nemzeti akadémiák javaslata
alapján országonként egy-egy kutató ré-
szesül díjazásban. A 2013. évi díj tudo-
mányterülete az agrártudomány volt. A
díjra akadémiai alkalmazásban lévõ (ku-
tatóintézeti vagy támogatott kutatócso-
portbeli), Magyarországon dolgozó, fiatal
kutató pályázhatott. Pálinkás József úr,
az MTA elnöke döntése értelmében
Gyuranecz Miklós kollégánk nyerte a
2013-as V4 (Visegrádi négyek) Ifjú Ku-
tatói Díjat. A díjat Varsóban adták át
2013. október 22-én, ahol Gyuranecz
Miklós egy elõadást is tartott legfõbb  ku-
tatási területérõl, az állatok tularemia-
járól.

• A Magyar Tudomány Ünnepének
nyitórendezvényén a Pannon Egyetemen
Veszprémben Pálinkás József az MTA

Eseménynaptár
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elnöke adta át az Akadémiai-Szabadal-
mi Nívódíjat Hadi Gézának a Mezõgaz-
dasági Intézet tudományos fõmunkatársá-
nak, a kukoricanemesítésben elért ki-
emelkedõ, a köztermesztésben széles
körben hasznosított eredményeinek elis-
meréseként.

• Junior Prima Díj: A Prima-
Primissima életre hívói 2007-ben úgy
döntöttek, hogy önálló díjjal kívánják ju-
talmazni a fiatal korosztály körébõl azo-
kat, akik a jók között is a legjobbak. A ki-
emelkedõ teljesítményt nyújtó harminc év

alatti fiatalok ekkortól érdemelhetik ki a
minden évben odaítélt Junior Prima Díjat.
A Junior Prima Díj komoly ösztönzést
szeretne adni az ifjú tehetségek kibonta-
kozásához: egy erõs visszajelzést arról,
hogy érdemes dolgozni, jól teljesíteni,
mert ahol eredmény van, oda az elismerés
is megérkezik. A Magyar Tudomány
Kategóriában november 20-án, a Ma-
gyar Tudományos Akadémián, Pálinkás
József, az MTA elnökének ajánlására
és a Magyar Fejlesztési Bank mecena-
túrájának köszönhetõen Gyuranecz
Miklós az Állatorvos-tudományi Intézet
témavezetõje részesült ebben a kitüntetés-
ben, melynek értékét az is emeli, hogy Õ
az elsõ agrártudós, aki ezt a díjat megáé-
nak mondhatja.

Mindannyiunk nevében gratulálunk a
kitüntetetteknek, további sikeres kutatási
tevékenységet, sok boldogságot kívánva.

Rendezvény
• Az Európai Bizottság által támoga-

tott – szeptember 27-én immáron nyol-
cadik alkalommal megrendezett – Kuta-
tók Éjszakája programunk iránt a koráb-
bi évekhez hasonló (1000 fõ) volt az
érdeklõdés. A 15 órától 21 óráig, 14 hely-
színen zajló bemutatkozás intézetünk
csaknem valamennyi kutatója számára
jelentett feladatot, az általános és középis-
kolás diákok, valamint a felnõtt látogatók
számára pedig reményeink szerint szer-
zett maradandó élményt.

PhD védések
• Sipos Kitti a Növényvédelmi Inté-

zet Állattani Osztályának munkatársa a
Budapesti Corvinus Egyetem Kertészet-
tudományi Doktori Iskolájában 2012.
december 4-én „Summa cum laude” mi-
nõsítéssel védte meg az „A málnavesszõ-
szúnyog (Resseliella theobaldi Barnes)
rajzásdinamikája, napi aktivitása, elõ-
rejelzési módszerek fejlesztésének lehe-
tõsége” címû értekezését.

• Hegedûsné Pintye Alexandra, a
Növényvédelmi Intézet Növénykórtani
Osztály munkatársa az ELTE Természet-
tudományi Kar Biológia Doktori Iskola,
Kísérletes Növénybiológia Doktori Prog-
ram keretében március 21-én „Summa
cum laude” minõsítéssel védte meg az

„Ampelomyces hiperparaziták liszt-
harmatgombákban: gazdagomba-spe-
cializáció, intracelluláris termõtestkép-
zés és gyakorlati alkalmazás” címû érte-
kezését.

• Károlyiné Cséplõ Mónika, a
Mezõgazdasági Intézet Kalászos Gabona
Rezisztencia Nemesítési Osztály munka-
társa a Pannon Egyetem Georgikon Ka-
rának Növénytermesztési és Kertészeti
Tudományos Doktori Iskolájában április
25-én „Summa cum laude” minõsítéssel
védte meg a „Búza genotípusok
Pyrenophora tritici-repentisszel és
Phaeosphaeria nodorummal szembeni
ellenállósága és a rezisztencia geneti-
kai hátterének vizsgálata” címû érteke-
zését.

• Puskás Katalin, a Mezõgazdasági
Intézet Kalászos Gabona Rezisztencia
Nemesítési Osztály munkatársa a Szent
István Egyetem Növénytudományi Dok-
tori Iskolájában május 10-én „Summa
cum laude”minõsítéssel védte meg a
„Búza genotípusok kalászfuzárium-el-
lenállósága és a rezisztencia genetikai
hátterének vizsgálata” címû értekezé-
sét. 

• Cseresnyés Imre a Talajtani és Ag-
rokémiai Intézet Talajtani Osztály mun-
katársa a Szent István Egyetem, Környe-
zettudományi Doktori Iskolájában május
14-én „Summa cum laude” minõsítéssel
védte meg az „Feketefenyvesek termé-
szetvédelmi megítélésének ökológiai
alapjai” címû értekezését.

A minõsítetteknek további munkájuk-
hoz sok sikert és kitartást kívánunk.

Vendégeink
• A Nemzeti Agrárgazdasági Kama-

ra szervezésében – a Leonardo Konfe-
rencia résztvevõi közül – szeptember
10-én 5 fõ ír mezõgazdasági szaktanács-
adó tett látogatást Intézetünkben. Láto-
gatásuk célja az volt, hogy tanulmányoz-
zák a Martonvásáron született kutatási
eredmények gyakorlatban történõ
hasznosításának szervezeti rendszerét
és a létrehozott innovációs láncot. Lá-
togatásuk végén megállapították, hogy
jól felépített rendszerünkön keresztül
széleskörû szaktanácsadást kaphatnak az
érdeklõdõ termelõk.   

Boldog Karácsonyt és eredményekben gazdag új
esztendõt kívánunk minden kedves Olvasónknak!
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Ahibridkukorica nemesítés amerikai
története közel 100 éves múltra te-

kint vissza. Az elsõ hibridkukorica vetõ-
magot 1924-ben adták el az USA-ban: 1
dollárért 1 fontnyit. A hibridkukorica
nemesítés magyarországi, egyben euró-
pai története 1953-ban az Mv 5 minõsí-
tésével kezdõdött. Magyarországon
1964-tõl a kukorica vetésterület
100%-át hibridkukorica foglalja el.

A hibridek hatásaként óriási termés-
átlag növekedés volt tapasztalható szer-
te a világon, s ez a tendencia még tovább
tart. A heterózis jelenségének magyará-
zatára hipotézisek születtek ugyan, de az
igazi összefüggéseket még ma sem is-
merjük. A lezajlott folyamatot számos
kutató – nemesítõ, genetikus, termesztõ,
fiziológus – elemezte kísérletekben, ma
már a jelenség molekuláris szintû vizs-
gálata is folyik számos laboratóriumban.

A növényi – fenotípus-szintû –
elemzések nem adtak választ a heterózis
mûködésére, de sok hasznos informáci-
óval segítették a nemesítési programok
módszertanának fejlesztését. Amerikai
kísérleti adatok azt mutatták, hogy az el-
sõ hibridek 7-11%-kal adtak több ter-
mést, mint a szabadlevirágzású fajták.
Az elsõ hibridekhez képest a ’60-as
évek hibridjei 49% terméstöbbletet ad-
tak. A ’80-as években elõállított hibri-
dek termése már 66,4%-kal (4,21
t/ha) volt több, mint a szabadlevirág-
zású fajtáké, és 27,5%-kal (2,28 t/ha)
több, mint a 30-as évek hibridjeinek ter-
mése. A kísérletek azt is igazolták, hogy
megnövelt tõszámon a hibridek fölénye
még nagyobb a szabadlevirágzású faj-
tákhoz képest.

Hazánkban a ’30-as években kezdõ-
dött a heterózis nemesítés, s elsõként
fajtahibrideket állítottak elõ, melyek 10-
15%-kal adtak nagyobb termést, mint a
fajták. A fajtahibridek nem terjedtek el
széles körben, mert hamarosan megje-
lentek a beltenyésztéses hibridek, me-
lyek a fajtahibridekhez képest is többet
teremtek 10-15%-kal. 

A Martonvásári 5 (Mv 5) 
megszületése

A Martonvásári 5 (Mv 5) kukorica
hibrid elõállítása mindenekelõtt a mind-
szentpusztai Pap Endre kiemelkedõ
szellemi teljesítménye. A Fajtaminõsítõ
Tanács 1953. december 16-án részesí-
tette állami minõsítésben a Martonvásári

5 (Mv 5) nevû hibridkukoricát. Az Mv 5
nemcsak Martonvásár és Magyaror-
szág, hanem Európa számára is az el-
sõ, beltenyésztett szülõk keresztezésé-
vel elõállított hibridkukorica volt.

A történelmi hûség kedvéért meg
kell jegyezni, hogy fajták keresztezésé-
vel már korábban is állítottak elõ hibrid-
kukoricát Magyarországon. Fleisch-
mann Rudolf 1933-ban 12, Berzsenyi-
Janosits László 1948-ban 171
fajtahibridet állított elõ. Kísérletek alap-
ján 1953-ban 4 fajtahibridet (Óvári 1,
Óvári 3, Óvári 4, Óvári 5) részesítettek
állami minõsítésben.

Ezen fajtahibridek vetõmagját 1957-
ben már 20 ezer kh-on termelték, mely
akár az ország egész kukorica vetésterü-
letére elegendõ lett volna. Ennek ellené-
re, a fajtahibridek nem tudtak a közter-
mesztésben nagy területen elterjedni,
mert ugyanabban az évben (1953), ami-
kor a fajtahibrideket minõsítették kapott
állami minõsítést az Mv 5 is. Amíg a faj-
tahibridek 10-15% terméstöbbletet tud-
tak biztosítani a fajtákkal szemben, ad-
dig az Mv 5 – és általában a beltenyész-
téses hibridek – 20-30%-kal adtak
nagyobb termést. Így az 1953-as kísérle-
tekkel nemcsak az Mv 5 sorsa, hanem a
fajta, fajtahibrid, beltenyésztéses hibri-
dek közötti verseny kimenetele is eldõlt
az utóbbiak, a beltenyésztéses hibridek
javára. 

Az Mv 5 hibrid 1952-1953-ban, az
országos fajtakísérletekben mutatott tel-
jesítményét Taróczi Herbert a követke-
zõképpen jellemezte: „Nem véletlen az,
hogy az ország minden táján fekvõ 17
növényfajta-kísérleti állomásunkon pl.
az ez idõ szerint legjobb hibridünk: a
Martonvásári 5 sz. hibrid kivétel nélkül
az elsõ csoportba került és 16 ízben
(94%) volt a legelsõ. Ilyen eset a kukori-
canemesítés és kísérletezés történetében
sem bel-, sem külföldön még nem fordult
elõ. Ez a hibrid a legkülönbözõbb tája-
kon és talajokon ez idõ szerint verhetet-
lennek bizonyult.”

Jánossy Andor 1957-ben részletesen
jellemzi a Martonvásári 5 hibridet, mi-
közben megállapítja, hogy a „többi ku-
koricafajtákhoz viszonyítva jelentõsen
nagyobb termõképessége alapján” ka-
pott állami minõsítést és „jó alkalmaz-
kodó és középkorai érése miatt ország-
szerte vethetõ.” A Martonvásári 5 nem-
csak Magyarországon, hanem

Ausztriában is kiválóan szerepelt a fajta-
kísérletekben. 

A Martonvásári 5 hibrid 1956-ban
1, 1959-ben 28, 1960-ban pedig 56%-át
foglalta el az ország kukorica vetésterü-
letének. Ezután termõterülete fokozato-
san csökkent és a ’70-es évek elejére
végleg kiszorult a köztermesztésbõl. 

A fiatal, alig néhány éve alapított
kutatóintézet ezzel a váratlan, szinte ké-
szen kapott eredménnyel óriási lendüle-
tet kapott. Az akkori kutatók képessége-
it, s felelõsségteljes gondolkodását jel-
lemzi, hogy Pap Endre korai, 1956-os
távozását követõen a martonvásári ku-
koricanemesítés nem torpant meg, ha-
nem kiteljesedve, évtizedekig egyedu-
ralkodóan ontotta a sikereket a tudomá-
nyos élet és a gyakorlati eredmények
területén egyaránt. 

A 80-as évektõl több mint egy évti-
zeden át foglalkoztunk a honosítási
programunkban kiválasztott külföldi
hibridek bevezetésével, elterjesztésével.
Ebben az idõben a honosított hibridjeink
közül több mint 40 kapott állami elisme-
rést. Közben erõforrásaink jelentõs ré-
szét a martonvásári kukoricanemesítési
program korszerûsítésére, megújítására
fordítottuk. 

Nemesítési célkitûzések 
a ’80-as évektõl

Az új program prioritásait az elõdök
által létrehozott szellemi, technikai inf-
rastruktúrára, a ’70-es évek tanulságaira,
s a versenyképes külföldi programok át-
vételre alkalmas elemeire alapozva ala-
kítottuk ki. Külön hangsúlyt fektettünk a
törzs monokultúra elkerülésére, a gene-
tikai sebezhetõség kivédése, gyors víz-
leadó, szilárd szárú hibridek nemesítése
céljából, valamint a nemesítési anyagok
szabadalmaztatásával kialakult új jogi,
közgazdasági helyzethez való alkalmaz-
kodás érdekében.

A jelenlegi nemesítési program prio-
ritásait a kukoricatermesztés valamint a
kukorica hasznosítás megváltozott igé-
nyeinek megfelelõen határoztuk meg.
Figyelemmel voltunk a hazai ökológiai
viszonyokra is. Magyarország szélsõ-
ségekre – egyre inkább – hajlamos
klímája, valamint a termesztés igen
változatos agronómiai színvonala in-
dokolják a hibridek alkalmazkodóké-
pességének javítását, beleértve az abi-
otikus (hideg és szárazság) és biotikus

Hatvan éve született az elsõ hibridkukorica
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stressz-faktorokkal szembeni ellenál-
ló-képességet is.

Kiszélesítettük a hibridtesztelõ bázi-
sunkat, mintegy ötszörösére növeltük
kísérleti parcelláink számát. Külföldön
évente mintegy 100 helyen szerepelnek
kukoricáink összehasonlító kísérletek-
ben. Emellett hibridjeinket szisztemati-
kus agrotechnikai kísérletekben – mû-
trágya-, tõszám-, herbicid-reakciók
alapján – is értékeljük.

A hidegtûrési kutatások végigkísér-
ték a martonvásári kukoricanemesítés
50 évét. A hidegtûrés különös jelentõ-
séggel bír azon korai (FAO 200-240) és
extra korai hibridek (FAO 150-190)
esetében, melyeket az 55. szélességi
körtõl északra található területeken ter-
melnek siló, illetve szemes hasznosítás-
ra. A betegségekkel és kártevõkkel
szembeni ellenállóság javítása is a ne-
mesítési program szerves része. Minden
évben nagyszámú nemesítési anyag –
populációk, hasadó anyagok, törzsek és
hibridek – rostosüszög, golyvásüszög,
fuzáriumos szárkorhadás és csõpenész
ellenállóságát értékeljük. Az utóbbi
években megkezdtük a fuzáriumos csõ-
penész fertõzöttség értékelését az or-
szág különbözõ termõtájain. A fertõ-
zöttségen túl vizsgáljuk a penészes ter-
més toxintartalmát is. Egészséges
élelmiszer és takarmány csak toxinmen-
tes kukoricából állítható elõ. 

Magyarországon a kukoricabogár
1995 óta van jelen. Az eltelt évek alatt
az ország egész területén elterjedt. Kü-
lönösen súlyos veszteséget szenvednek
a gazdák azokban a régiókban, ahol a
kukoricát monokultúrában termesztik.
A kukoricanemesítésnek két lehetõsége
van a hibridek rezisztencia szintjének
javítása terén. A hagyományos módsze-
rek alkalmazásával a hibridek toleranci-
áját növeljük a lárvakártétellel szemben.
A másik út a transzgénikus kukorica
elõállítása. 

A kukorica érésdinamikai vizsgála-
tokkal feltártuk a legfontosabb törzse-
ink és forrásaink érésének és vízleadá-
sának természetét, eredményes szelek-
ciót folytattunk új beltenyésztett
törzsek és gyors vízleadó hibridek
elõállítására. Az utóbbi idõben meg-
kezdtük nemesítési anyagaink genetikai
markerezését. A különbözõ markerek –
izoenzim, PCR, mikroszatellita – egy-
idejû értékelésével, nagy pontossággal
felderíthetõ ismeretlen nemesítési anya-
gok genetikai háttere és nemesítési érté-

ke. A silókukorica beltartalmának ja-
vítása érdekében értékeljük hibridje-
ink emészthetõségét. A genetikai bázis
szélesítésére kiterjedt populációjavítási
programot indítottunk.  Vetõmag bioló-
giai vizsgálataink elsõdleges célja a ha-
zai stressz körülmények között is magas
minõségû vetõmagot biztosító technoló-
gia kidolgozása. 

Felére csökkentettük a törzselõál-
lítás idejét: a déli féltekén elõbb Argen-
tínában, majd Chilében létesítettünk téli
tenyészkertet. A genetikai bázis szélesí-
tését szolgálják áttételesen a közös ne-
mesítési programjaink is, melyek kere-
tében az elmúlt években 20 külföldi in-
tézettel és céggel biztosítottuk egymás
számára kétoldalú kapcsolat keretében a
törzsek hozzáférhetõségét.

A célkitûzések helyességét igazolja,
hogy az utóbbi években egyre több mar-
tonvásári kukoricahibrid kapott állami
elismerést, s az egyidõben listán lévõ
hibridjeink száma most a legtöbb (1. áb-
ra). Az elmúlt 10 évben 39 új hibrid ka-
pott állami elismerést. A 39 új hibridbõl

6 a legkorábbi, 21 a korai, 8 a középéré-
sû és 4 a késõi éréscsoportba tartozik. A
hibridek többsége (32) szemes, 7 siló
hasznosításra engedélyezett és  egy cse-
megekukorica. Martonvásár az Mv hib-
ridek köztermesztésben elfoglalt ará-
nyával az összes magyarországi piaci
szereplõt figyelembe véve a 3-4. helyet
foglalja el, míg a magyar fajtatulajdono-
sok közül az 1. helyen áll. A marton-
vásári kukoricahibridek vetõmag fel-
használása külföldön meghaladja a ha-
zai mértéket. Az elmúlt évtizedben
hibridjeinket minõsítették Oroszország-
ban, Ukrajnában, Horvátországban, Ro-
mániában, Bulgáriában, Törökország-
ban és Iránban. 

Vetõmagtermesztés
Martonvásár volt az elsõ a hibridku-

korica vetõmagtermelés szántóföldi
technológiájának és vetõmagüzemi fel-
dolgozásának a kidolgozásában, hazai
meghonosításában is.     

A tudománytörténetileg is jelentõs
nemesítési eredmények szerencsésen ta-

1. ábra Államilag elismert Mv hibridek (1953-2012)

2. ábra Országos kukorica termésátlag a hibridek elterjedése elõtt 
és az azt követõ 5 évben

t/ha

db

%
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lálkoztak a magyar mezõgazdaság kor-
szerûsítésének igényével, s alig néhány
év alatt martonvásári hibridekkel vetet-
ték be az ország kukorica vetésterüle-
tének szinte egészét. A hibridek elterje-
dése, és kizárólagossá válása Magyaror-
szágon ötöd annyi ideig tartott, mint a
„lehetõségek hazájában”, a kifejezetten
innovatív és piacorientált USA-ban (2.
ábra). E hibridek termésnövelõ hatása
országosan millió tonnákban fejezhetõ
ki. A hibridek elterjedését megelõzõ öt
év átlagtermése 2,15 t/ha volt, míg a
100%-os elterjedést követõ elsõ öt év át-
laga 2,97 t/ha. A növekedés (38%) je-

lentõs mértékben a hibrideknek kö-
szönhetõ, nem tagadva a javuló techno-
lógia szerepét sem a termésátlagok
emelkedésében.

A hibridek elterjedését szolgálta az
1954-ben elfogadott hibridprogram.
1956 nyarán Martonvásár kapta az elsõ
gázolaj tüzelésû, hõfokszabályozó
automatikával ellátott Campbell típusú
terményszárítót és még ebben az évben
megépítették az ország elsõ hatkamrás
kukorica vetõmagszárítóját. 1957-tõl a
Kutatóintézet hibridkukorica vetõmag-
elõállításra szakosodott munkacsoportot
hozott létre, saját kezébe vette a hibrid-

kukorica vetõmag alapanyagok elõállí-
tását. 1958-ban megépítették az elsõ hat
állami gazdasági hibridkukorica vetõ-
magüzemet (Baja, Bóly, Mezõhegyes,
Mezõnagymihály, Debrecen, Murony).
Ezt követõen 1959-64 között megépült a
mezõfalvai, dalmandi, mosonmagyaró-
vári, szenttamási, hódmezõvásárhelyi és
ceglédi vetõmagüzem. Ezzel létrejött a
hazai hibridkukorica vetõmagipar,
melynek kapacitása 65 napos szezonidõ
figyelembevételével elérte az évi 36
ezer tonnát.

Marton L. Csaba – 
Hadi Géza – Pintér János

szlovák DUS kísérleteket elemi kár érte
és ezért nem lehetett a végleges DUS
eredményeket 2012-ben kiadni. 2013-
ban eredményesen lefolytatták a DUS
vizsgálatokat. Az Ildikó 2 év átlagában
4,6%, standard átlaghoz mutatott termés-
többlettel, kiváló szárszilárdsággal FAO
290-es tenyészidejû besorolást kapott. 

Az Mv Levente termése 2 év átlagá-
ban 100,8% volt és szintén kiváló szár-
szilárdsággal FAO 290-es tenyészidõ be-
sorolást kapott

Mindkét hibrid magas növésû, több
csõ fejlesztésére képes, zöldszáron érõ,
tetszetõs megjelenésû kombináció. Úgy
gondoljuk, hogy Szlovákia mellett Cseh-
országban, Romániában és Magyarorszá-
gon is érdeklõdésre számíthat.

Franciaország középsõ és északibb
termõtájain érdeklõdés mutatkozik a
Leafy (leveles) kukoricahibridek iránt.
Ez idõ szerint is több Leafy és nem Leafy
martonvásári hibridet termesztenek.
Igény fogalmazódott meg korábbi tenyé-
szidejû Leafy silóhibridek iránt, melyet
ez idáig nem tudtunk teljesíteni. Habár a
korábban minõsített Limasil nevû Leafy
silókukoricánk elég korainak bizonyult,
de a szülõk között lévõ nagy tenyészidõ
különbség sokszor bizonytalanná tette a

Amartonvásári intézet kukoricahib-
ridjei egyre nagyobb jelentõségre

tesznek szert külföldön. A legjelentõsebb
vetõmagexport célországok: Oroszor-
szág, Ukrajna, Szlovákia, Csehország,
Románia, Franciaország, Irán és Török-
ország. Ezért is nagy örömünkre szolgál,
hogy ismét 4 új, jelentõs kukoricahibrid-
del gyarapodott az államilag minõsített
martonvásári fajták jegyzéke. Az Mv
Marusya, az Mv Ildikó, az Mv Leven-
te és az Mv Nutrisil minõsítése elsõsor-
ban az export árualap bõvítését szolgálja
a fenti országokba a tenyészidõ hossza és
a preferencia figyelembevételével.
Mindemellett Magyarországon is elõ-
nyös a termesztésük, mint megkésett és
késõi vetésre alkalmas fajtáknak vagy
korai, nagy silótermést adó fajtáknak. 

Az Mv Marusya (Mv 173) (1. kép)
minõsítése a nemrég bevezetett szuper-
korai tenyészidõ csoportban történt. Te-
nyészideje 2 év átlagában FAO 230 kö-
rül van. A szuperkorai csoportban 2012-
ben még nem volt standard, ezért az új
hibrideket a FAO 200-as standardok (PR
38R92, PR 39D81 és a Maxxalia) ered-
ményeinek figyelembevételével minõsí-
tették (1. ábra). 

A Marusya módosított háromvonalas
hibrid. Magas növésû, tetszetõs megjele-
nésû, két csõ fejlesztésére hajlamos, szi-
lárd szárú, zöldszáron érõ hibrid. Minden
valószínûség szerint jelentõs érdeklõdés-
re számít Ukrajnában, Oroszországban
és Fehéroroszországban is. 

Az Mv Ildikót (Mv 319) (2. kép) és
az Mv Leventét (Mv 329) (3. kép) a
szlovák UKSUP minõsítette 2013-ban a
2010. és 2011. évi teljesítményadatok
alapján (1. táblázat). Sajnos 2012-ben a

Új, minõsített martonvásári kukoricahibridek

vetõmag elõállítást. Ezt a problémát si-
került megoldani a Nutrisil (Mv 369)
Leafy silókukorica minõsítésével (4.
kép).

Az Mv Nutrisilt (2. táblázat) a szlo-
vák UKSUP vizsgálta 2010-2011. évek-
ben. A minõsítésre a korában említett
DUS vizsgálatok ellehetetlenülése miatt

1. kép Mv Marusya

Hibrid Termés Szárazanyag Szárdõlés
(t/ha) (%) (%) (%)

Mv Ildikó 12,04 104,6 69,8 0,2

Mv Levente 11,60 100,8 71,5 0,2

KWS 2376 st. 11,24 97,6 68,5 0,2

LG 3355 st. 11,79 102,4 71,7 0,6

1. táblázat. Martonvásári szemeskukorica hibridek teljesítménye 
Szlovákiában (UKSUP, 2010-2011.)
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1. ábra A Marusya (Mv 173) teljesítménye a szuperkorai csoportban

4. kép Nutrisil Leafy silóhibrid2. kép Mv Ildikó 3. kép Mv Levente

2. táblázat. A Nutrisil eredményei a hivatalos szlovák
teljesítmény-kísérletekben (UKSUP, 2010-2011.)

Hibrid Siló Szem Szárazanyag Zöldtömeg 
(t/ha) (t/ha) (%) (t/ha)

Nutrisil (Mv 369) 22,1 8,97 58,3 62,4

Acarro st. 21,6 8,91 56,5 61,7

PR 37F73 st. 20,7 10,13 59,5 62,5

2013-ban került sor. A Nutrisil hiánypót-
ló szerephez jut Franciaország korai siló-
kukorica termesztésében, de Szlovákia
mellett Magyarországon is számítunk ér-
deklõdésre iránta. A Nutrisil kiegyenlí-
tett, elõnyös megjelenésû Leafy silóku-
korica.  Több csövet fejleszt és eddig
kiemelkedõnek találtuk az alkalmazko-
dóképességét is. 

Hadi Géza – Pintér János –
Pók István – Marton L. Csaba
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Akukoricatermesztés legújabb kori
történetét, az intenzív termésnöve-

kedés idõszakát elemezve a világban
sokan és sokoldalúan boncolgatták már
a különbözõ termesztési tényezõknek
az elõrehaladásban betöltött szerepét,
súlyát, fontosságát. Abban a szerzõk
többsége egyetért, hogy az agrotechni-
kai, mûszaki fejlõdés adta lehetõségek
mellett, illetve azokkal karöltve a mo-
dern nemesítés, a hibridizáció olyan
elõnyöket teremtett, amelyek nélkül a
világ sokszínû igénye, a rendkívül vál-
tozatos felhasználást magába foglaló
hatalmas és növekvõ szükséglet kielé-
gítése ma már elképzelhetetlen.

1960-ban Gyõrffy Béla Marton-
vásáron, több tényezõ együttes vizsgá-
latára ún. polifaktoriális kukorica kísér-
letet állított be. A tartamkísérlet fél év-
százados eredményeit összegezve
Berzsenyi Zoltán megállapította, hogy
a trágyázás, a fajta, a növényszám, a
növényápolás, és a talajmûvelés mély-
ségének hatását figyelembe véve a ku-
korica termésnövekedését befolyásoló
tényezõk fontossági sorrendjében a
hibrid-használat, a genetika jelentõsége
elsõdleges (30%), ebben az összeha-
sonlításban csak a növénytáplálással
(31%) összemérhetõ dominanciával
bír. Az 1953-ban korszakot nyitó Mar-
tonvásári 5 (Mv 5) kukorica hibrid
megismételhetetlen karrierje, a hibri-
dek robbanásszerû elterjedése a hazai
köztermesztésben ennek az elõnynek a
gyors felismerését jelentette, a lehetõ-
ség kihasználását támogató magyar
hibridkukoricavetõmag-ipar megszüle-
tésével egy idõben.     

Az elsõ európai hibridkukorica ál-
lami elismerése óta eltelt hat évtized
során hosszúra duzzadt a lista, amely a
martonvásári nemesítõk által létreho-
zott, minõsített kukoricákat tartalmaz-
za. A történelmi hõskorszakot követõ-
en, majd a külföldi hibridek hazai
egyeduralma után, a ’90-es évektõl fo-
lyamatos az újabb és újabb Mv-kuko-
ricák térnyerése a hazai és külhoni pia-
cokon. Ott, ahol a gyakorlat folyama-
tosan mérlegre teszi az elõnyöket, a
gyengeségeket és igen széles skálán
minõsíti a vetõmagban testet öltõ érté-
ket.  

Az elõrelépést a mai és a régebbi
idõszakok hibridjei között nem
könnyû számszerûsíteni. Hiszen egy-
szerû összevetni a másodpercek alapján
Paavo Nurminak 1920-as években és
az etióp futógépek napjainkban teljesí-
tett maratoni távjait, de sosem tudhat-
juk meg, hogy a finn legenda ereje mi-
re lett volna elég napjainkban, a mai
edzésmódszerekkel, ultramodern futó-
cipõkkel, elõtte váltva futó húzóembe-
rekkel, „nyulakkal” támogatva.

A mai kukoricák nagyobb teljesít-
ményét, a régebbiekhez viszonyított
jobb alkalmazkodóképességét is egy-
idejû teszteléssel lehetne igazán szám-
szerûsíteni. Ez igen nehéz feladat, hi-
szen a kísérletezés adta lehetõségek
többnyire arra is szûkösek, hogy a leg-
újabb hibridek meghatározó értékmérõ
tulajdonságait, legjellemzõbb reakcióit
a minõsítés és köztermesztésbe kerülés
rövid idõszakát tekintve alapfokon
megismerjük.     

A nemesítés hozzáadott értékei napjaink 
Mv-hibridjeiben

1. ábra Korai érésû (FAO 300), különbözõ idõszakban nemesített 
martonvásári kukorica hibridek növényszám reakciója

2. ábra Középkorai érésû (FAO 400), különbözõ idõszakban nemesített 
martonvásári kukorica hibridek növényszám reakciója
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Nem hitelesíthetõ eredményeket, de
egyfajta összehasonlítást biztosíta-
nak azok a kísérletek, amelyekben
évek, évtizedek óta változatlan agro-
technikai feltételek között folynak a
kutatások. Martonvásáron ilyen felté-
teleket teremtenek a különbözõ nö-
vénytermesztési tartamkísérletek és
az olyan kéttényezõs technológiai ku-
tatások, mint a négy évtizede azonos
kísérleti téren, azonos metodikával
folytatott növényszám kísérlet. Az ösz-
szevetés elfogadhatóságát segíti, ha
olyan többéves periódusokat sikerül
kiválasztani, amelyek idõjárási vi-
szonyai, évjárati karaktere hasonló
és ugyanazon genotípusok mérettet-
nek meg az adott kísérletekben. 

A Gyõrffy Béla által kialakított, ma
is korszerû növényszám kísérletben
kezdetben mintegy 35-40 – fõként kül-
földi nemesítésû – hibrid, napjainkban
17 martonvásári nemesítésû, államilag
minõsített kukorica reakcióját vizsgál-
juk. Ebben a kísérletben az 1980-as
évek elején jelentek meg azok a korai
és középkorai (FAO 300 és FAO 400)
Mv-hibridek, amelyek elõõrsei voltak
az évtized végén, a ’90-es évek elején
köztermesztésbe kerülõ új kukoricák-
nak. Az 1981-1984 és 2008-2011 kö-
zött folytatott vizsgálatokban közös ne-
vezõt jelenthet az azonos kísérleti me-
todikán túl, hogy mindkét periódusban
az ötven éves helyi átlaghoz viszonyít-
va két-két száraz (1981, 1983, ill. 2009,
és 2011), valamint kettõ-kettõ csapadé-
kos tenyészidõszak volt. Meghatározó
volt ugyanakkor, hogy az átlagosnál
szárazabb éveket megelõzõ téli fél-
évek, valamint a 2010. év is az átlagos-
nál mindig csapadékosabb volt. Ezt a
kedvezõ feltételt igazolja, hogy az or-
szág termése ezekben a szakaszokban –
viszonylag kis ingadozásokkal – átla-
gosan 6,32, illetve 6,86 t/ha volt. Az
öntözetlen kísérletben a ’80-as évek
korai hibridjei (1. ábra) 71.300 tõ/ha
állománysûrûségnél adták a legna-
gyobb termést (7,97 t/ha). A tõszám-to-
lerancia mértékét jelzi, hogy ezekben a
kukorica fejlõdésének kedvezõ évek-
ben a maximumnál 5%-kal kisebb ter-
més 51.450 tõ/ha sûrûségû állomá-
nyokkal is elérhetõ volt. A XXI. század
második évtizedének fordulóján a
Somacorn (FAO 340), a Kamaria
(FAO 370) és az Mv Tarján (FAO
380) átlagos növényszám reakciója
szerint 90.000 tõ/ha állománysûrûség-

3. ábra Korai és középkorai érésû (FAO 300-400), különbözõ idõszakban 
nemesített martonvásári kukorica hibridek átlagos N-mûtrágya reakciója

nél a szemtermés megközelítette a 12
tonnát hektáronként. A termésmaxi-
mum 95%-ának (11,86 t/ha) eléréséhez
szükséges növényszám 64.300 tõ/ha
volt, ami ezeknek a hibrideknek a jó al-
kalmazkodóképességére utal, hiszen a
legújabb fajták növényszám optimum
tartománya közel 50%-kal szélesebb
volt, mint három évtizeddel korábbi
társaiké.  

A középkorai kukoricák termésma-
ximumához tartozó legkedvezõbb tõ-
szám mindkét korszak hibridjeit tekint-
ve kisebb volt a koraiakkal összehason-
lítva. A ’80-as évek kukoricái 68.060, a
legújabb hibridek, mint az Mv 404
(FAO 420), a Koppány (FAO 420), és
a Miranda (FAO 460) ennél sûrûbb,
83.470 tõ/ha növényszámú állomá-
nyokban adták a legtöbb szemtermést.
A 2. ábra azt mutatja, hogy a hosszabb
tenyészidejû hibrideknél még kifeje-
zettebben érvényesült – jelentõsen na-
gyobb, 11-12 t/ha termésszinten – a
legújabb martonvásári kukoricák
nagyobb tõszám toleranciája, hiszen
az optimum intervallum a ’80-as évek
hibridjeivel mértnél több mint 50%-kal
volt szélesebb (27.510 vs. 18.230
tõ/ha). 

Mindezek az eredmények nem cá-
folják, sõt erõsítik azon korábbi, mar-
tonvásári kísérletek alapján tett megál-
lapításainkat, miszerint sok év átlagá-
ban öntözetlen körülmények között a
legkedvezõbb hatást, a legkisebb év-
járati ingadozást a 60-75.000 tõ/ha

növényszám biztosítja. Ennél sûrûbb
állományok vetése csak azokon a te-
rületeken ajánlott, ahol táblaszinten
tervezhetõ a 8 t/ha-t meghaladó
szemtermések elérése.

Monokultúrában folytatott N-trá-
gyázási tartamkísérletben a ’80-as évek
kezdetén (országos átlagtermés: 6,14
t/ha) a korai és középkorai érésû mar-
tonvásári hibridek N-reakciója 80
kg/ha hatóanyag dózissal elérte a maxi-
mumot (3. ábra). Az ennél több N (160
kg/ha) már hatástalan volt, sõt a túltrá-
gyázás (240 kg/ha) terméscsökkenést
okozott. A szintén három száraz és egy
csapadékos tenyészidõszakot magába
foglaló 2009-2012. években (országos
átlagtermés: 5,94 t/ha) az Mv 277
(FAO 310), és a Koppány (FAO 420)
átlagában a 80 kg/ha N-dózis hatására
mért, trágyázatlan kontrollhoz viszo-
nyított terméstöbblet 2,51 t/ha volt. A
további N-adagok 0,78, és 0,22 t/ha-ral
növelték a szemtermést, jelezve az
újabb fajták jobb N-hasznosító képes-
ségét. Mindezek a reakciók több más
agronómiai tulajdonság, élettani jel-
lemzõ eredõjeként jelennek meg. Amíg
például a korábbi évek kukoricáinak
szárszilárdsági hibája a 160 kg/ha N-
adaggal kezelt parcellákon 16,3% volt,
addig az Mv 277 és a Koppány hibridek
még az intenzíven trágyázott parcellá-
kon sem dõltek meg (1,25%).  

Árendás Tamás – Bónis Péter –
Berzsenyi Zoltán – Micskei Györgyi –

Marton L. Csaba
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Silókukorica esetében a legfontosabb
értékmérõk a szárazanyag hozam, a

csõarány és az emészthetõség. Ezen tu-
lajdonságokat a genetikai adottságok
mellett a betakarítás körülményei is je-
lentõsen befolyásolják, elsõsorban az
idõzítés.

A silóérettség állapotát, amikor a
szemtelítõdés már befejezõdött, de a nö-
vény még zöld, átlagosan 35% száraz-
anyag tartalomnál éri el a kukorica.
Ekkor, a tejes- és viaszérés közötti álla-
potban a legnagyobb a szárazanyag be-
épülés mértéke. A csõ részaránya ilyen-
kor akár 55-60% is lehet. A fiziológiai
érésben betakarított kukoricából készült
szilázs jobb minõségû, tejsavtartalma is
magasabb. Az érés elõrehaladtával a
szár szárazanyagának lebonthatósága
csökken, mivel a növényi szövetekben
egyre több lignin halmozódik fel, ami az
emészthetõséget rontja. A teljes növény
emészthetõsége viszont a csõarány nö-
vekedésének köszönhetõen javul. Álta-
lában elmondható, hogy az optimális
szárazanyag hozam és a legjobb minõ-
ség 30 és 40% közötti szárazanyag tarta-
lomnál várható, fajtától függõen. Ez az
állapot délebbre fekvõ területeken 35,
északabbra 50 nappal a virágzás után kö-
vetkezik be. 

Silókukorica nemesítési progra-
munkban régóta vizsgáljuk hibridjeink
beltartalmi összetételét és emészthetõsé-
gét. Amellett, hogy minden hibrid kiváló
terméseredményeket ér el, beltartalmi tu-
lajdonságaikban is kiemelkedõek. Az
eredményeket azonban a betakarításkori
érettségi állapot is befolyásolja. Kísérle-
teinkben a szakirodalmi adatok és koráb-
bi tapasztalataink alapján rendszerint az
50%-os nõvirágzás utáni 40. napon vé-
gezzük a betakarítást. Száraz, aszályos,
sok hõségnappal tarkított években, mint
amilyen az idei vagy a tavalyi év is volt,
a hibridek korábban elérik az ideális
35%-os szárazanyag tartalmat, a levelek
hamarabb felszáradnak, a szemek kény-
szerérettek lesznek. Ilyenkor célszerû a
szokottnál korábban betakarítani a siló-
kukoricát. Kérdés, hogy a korábbi be-
takarítási idõpont milyen hatással van
a beltartalmi tulajdonságokra, illetve
az emészthetõségre? A szakirodalom-
ban egyes szerzõk alacsonyabb, mások

1. ábra A csõ és a leveles szár zöldtömegének változása az érés során

magasabb szárazanyag tartalomnál mér-
ték a legjobb emészthetõséget.

Hogy a szárazanyag hozam, csõarány
és beltartalom változásait nyomon kö-
vethessük, a virágzás után több idõpont-
ban, 10 naponként vett növényi mintákat
vizsgáltunk. Mértük a csõ és a többi nö-
vényi rész zöldtömegét, a szárazanyag
termést, a csõ részarányát a teljes növé-
nyi szárazanyagon belül, valamint a
beltartalmi összetevõk közül a lignin és
az emészthetõ szervesanyag tartalmat a
csõben és a leveles szárban. Az adatso-
rokra illesztett görbék jól kirajzolták a
változások dinamikáját.

A zöldtömeg alakulása a csõ és a le-
veles szár esetében eltérõ volt (1. ábra).
Míg a szár zöldtömege folyamatosan
csökkent, a csõ esetében eleinte dinami-
kus növekedés, majd a virágzás utáni 20-
25. naptól csökkenés következett be. Ek-
kor fejezõdik be a mennyiségi növeke-
dés, és indul a szemtelítõdés lineáris
szakasza, az érés, amely vízleadással jár.
A csõ szárazanyagon belüli részaránya is
ebben az idõszakban mutatott jelentõ-
sebb ugrást, egyébként a betakarításig
folyamatosan nõtt, egyes hibridek eseté-
ben 60%-ig. A betakarítás idejére a
Nutrisil hibrid érte el a legnagyobb
zöldtömeget (1004 g/növény), viszont
ennek a hibridnek volt a legkisebb a csõ-
aránya. Ennek oka, hogy a Nutrisilnek
általában csak egy jól fejlett csöve volt,
míg a többi hibridnél gyakran fordultak
elõ másodcsövek.

A végsõ szárazanyag hozamot a zöld-
tömeg, a levélszám, a növénymagasság,
és a betakarításkori szárazanyag tartalom
is befolyásolja. A csõ szárazanyag tartal-
ma dinamikusabb növekedést mutatott,
mint a többi növényi részé (2a. ábra). A
leveles szár virágzáskor mért száraz-
anyag tartalma 17% volt, ami a betakarí-
tás idejére 30%-ra nõtt. A csõ esetében
virágzáskor 11%, betakarításkor 50%
szárazanyag tartalmat mértünk. A hibri-
dek teljes növényre vetített átlagos szá-
razanyag tartalma az utolsó mintavétele-
zéskor már kicsit magasabb volt az ideá-
lisnál, 40% körül alakult, aminek oka
lehetett a rendkívül meleg és száraz idõ-
járás, ami kényszerérést és korai szára-
dást okozott. Az egy növényre vetített
szárazanyag hozam a Nutrisil esetében
volt a legnagyobb, a többi hibrid átlagá-
hoz képest 9%-kal több. 

A nagy szárazanyag termés önmagá-
ban azonban nem elegendõ, egy jó
silóhibridnek ennél többet kell nyújtania.
Manapság a minõség ugyanolyan fontos
(ha nem fontosabb) paraméter, mint a
mennyiség, ha takarmányról van szó.
Hisz nem mindegy, hogy az elfogyasztott
szilázsból az állat mennyit képes meg-
emészteni és hasznosítani. A minõség
sokféleképpen megfogalmazható, ennek
megfelelõen többféleképpen is mérhetõ.
Mi a martonvásári silónemesítési gya-
korlatban az emészthetõ szervesanyag
tartalom meghatározásával, illetve az ez
alapján számított emészthetõ száraz-

A silókukorica termésének és beltartalmának
változásai virágzástól betakarításig

Zö
ld

te
rm

és
 (g

/n
öv

én
y)



112013/2

2. ábra A csõ és a leveles szár szárazanyag tartalmának (a), emészthetõ
szervesanyag tartalmának (IVDOM, b) és lignintartalmának (c) változása 

az érés során

anyag hozammal jellemezzük hibridjein-
ket. Emellett több más beltartalmi para-
métert is mérünk, melyek közül az
emészthetõségre leginkább a lignin van
hatással – sajnos negatív irányban.

Az emészthetõ szervesanyag tarta-
lom az érés elõrehaladtával a szárban
folyamatosan csökkent, míg a csõben
nõtt (2b. ábra), ami megfelel a szakiro-
dalomban található adatoknak. Silóérett-
ségben a csõ emészthetõ szervesanyag
tartalma csaknem 30%-kal volt több,
mint a többi növényi részé összesen. Az
utolsó két mintavétel között ez az érték
már nem növekedett, sõt a betakarítás
idejére enyhe csökkenést mutatott. 

A csövek és a leveles szár emészthe-
tõ szervesanyag tartalmában – azonos
mintavételi idõpontban – a hibridek kö-
zött nem volt különbség. Több szerzõ
szerint az egyes növényi részek emészt-
hetõsége nem annyira a genotípustól,
mint inkább az érettségi állapottól függ. 

Az emészthetõséget befolyásoló má-
sik fontos paraméter, a lignintartalom
esetében fordított tendenciát tapasztal-
tunk: a szárban enyhén nõtt, míg a csõ-
ben jelentõsen csökkent a lignin
mennyisége az érés folyamán (2c. áb-
ra). A csõ lignintartalma betakarításkor
2,4%, míg a száré 5,7% volt a hibridek
átlagában. 

A teljes növény emészthetõségére a
többi, itt nem részletezett beltartalmi mu-
tató is hatással van, mint például a fehér-
je, keményítõ vagy vízoldható szénhidrát
tartalom. A Nutrisil esetében a csõ fe-
hérjetartalma jóval nagyobb volt a többi
hibridhez képest.

Az emészthetõ szárazanyag hozam
meghatározásához a növényenkénti szá-
razanyag termést szoroztuk az emészthe-
tõ szervesanyag tartalommal és a hektá-
ronkénti 80000-es tõszámmal, így egy el-
méleti kalkulált értéket kapunk, ami
azonban jól jellemzi a hibridek teljesít-
ményét, ill. takarmányértékét. Az
emészthetõ szárazanyag hozam eleinte
nagyobb, majd kisebb mértékû emelke-
dést mutatott (3. ábra), a Kámasil és
Megasil hibridek esetében a betakarítás
idejére még csökkent is. A hibridek átla-
gában a teljes vizsgált idõszak alatti vál-
tozás görbéje az 50%-os nõvirágzás utá-
ni 35-40. nap között érte el a maximu-
mát (ami 35-40% szárazanyagot jelent),
azután csökkenni kezdett. A legnagyobb
emészthetõ szárazanyag hozama a
Nutrisil hibridnek volt (19,3 t/ha). Ennek
oka valószínûleg a nagyobb növénytö-
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1. kép SPAD 502 klorofill-mérõ 2. kép LI-COR 6400 fotoszintézis-mérõ

Hogy érzi magát termesztett növé-
nyünk? Megkapott minden szük-

séges tápelemet, vagy esetleg hiányt
szenved valamiben? Ezek azok a kérdé-
sek, amiket minden aggódó gazda fel-
tesz magának nap, mint nap. A legfon-
tosabb tápelem, melyet gazdasági nö-
vényeinknek adunk, a nitrogén.
Napjainkban a N-mûtrágya kijuttatása
legtöbbször nem csak egy adagban tör-

ténik, hanem az alaptrágyázás után még
két-három kisebb mennyiségben, star-
ter, fejtrágya vagy lombtrágya formájá-
ban. A kukorica tápanyagfelvétele a 6-
8 leveles állapotban, és a szemtelítõdés
idõszakában a legintenzívebb. A nitro-
gén-felvétel a fiziológiai érésig folya-
matos, így a növények nitrogén-ellá-
tottságának nyomon követése a
tenyészidõszak során fontos informáci-

ókkal szolgál a kijuttatott N-mûtrágya
hatékonyságáról. Fel tudta-e eredmé-
nyesen venni a növény? Elég volt-e
számára amennyit kijuttattunk, vagy
igényel-e még többet? 

A kukoricatermesztésben is egyre
nagyobb az igény a N-mûtrágyázás
pontosítására, a ’fine tuning’-ra,
amely során a hektáronként felhasznált
N-mûtrágya utolsó 20-50 kilogrammjá-

Kukoricánk N-igényének meghatározása 
gyorsan, egyszerûen

3. ábra Silókukorica hibridek emészthetõ szárazanyag hozama különbözõ
mintavételi idõpontokban (Martonvásár, 2013)

meg, illetve a szár kisebb lignin- és na-
gyobb emészthetõ szervesanyag tartalma. 

Eredményeink igazolták azt a szak-
irodalmi megállapítást, hogy 40% szá-
razanyag tartalom felett a silókukorica
minõsége már kevésbé jó. Beltartalmi
mutatói kedvezõtlen irányba változnak,
lignintartalma nõ, miközben emészthetõ
szervesanyag tartalma csökken. Ezzel
együtt hektáronkénti emészthetõ száraz-
anyag hozama is csökken. A túl nagy
szárazanyag tartalom a tárolás (tömörítés
és erjedés) szempontjából sem kedvezõ.
A silókukorica betakarítását tehát 35-
40% szárazanyag tartalomnál érde-
mes elvégezni, ami száraz, aszályos
években a virágzás utáni 35-40. napra
tehetõ a vizsgált hibridek esetében.

Munkánkat a GOP-1.1.1-11-2012-
0159 és a TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-
2012-0001 pályázatok támogatták.

Tóthné Zsubori Zsuzsanna – 
Nagy Zoltán – Pók István – 

Pintér János – Marton L. Csaba
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nak kijuttatásáról döntenek. Fontos
gazdaságossági szempont, hogy meg-
adjuk a növénynek azt a mennyiséget,
amire szüksége van, de azon felül fe-
leslegesen, luxus kiadásokkal ne terhel-
jük a pénztárcánkat. Az a cél, hogy a
termõhelyi, idõjárási, genetikai és nö-
vénytermesztési tényezõktõl függõ N-
mûtrágya mennyiségét a helyi igény-
nek megfelelõen adagoljuk. Terjedõ-
ben vannak azok a mérési módszerek,
azok a mûszerek, amelyek segítségével
a szántóföldön állományban, gyorsan,
egyszerûen, a növények károsítása nél-
kül határozhatjuk meg azok nitrogén-
ellátottságát.  

Többen kimutatták már, hogy a nit-
rogén-mûtrágya adagolása és a növé-
nyek klorofill-tartalma, valamint fo-
toszintézise között összefüggés figyel-
hetõ meg. Nitrogénhiány esetén
csökken a levelek klorofill-tartalma és
fotoszintetikus aktivitása. Ugyanakkor
a túlzott nitrogén-ellátás is veszélyes,
mert ilyenkor a növények hajlamosab-
bak a megbetegedésekre és a megdõ-
lésre, a talajban pedig káros nitrát-fel-
halmozódást okoz. A növények kloro-

1. ábra A fotoszintetikus aktivitás és a klorofill-tartalom vizsgálata 
három levélszinten

LI-COR fotoszintézis-mérõ

a levegõ áramlási sebessége, a bejövõ,
valamint a kamrában mért CO2 és H2O
koncentráció különbsége

pontos érték

lassú, kevesebb mérés 
(5 perc/mérés)

bonyolult, tanulást, gyakorlatot kíván

hosszú, bonyolult folyamat, napi
kalibrálással (min. 30 perc)

nagy adatmennyiséget tud tárolni stabilan
(1,5 MB memória)

számítógépre köthetõ, szoftverrel

2 db tölthetõ akku, gyorsan lemerülnek
(max. 3 munkaóra)

a meteorológiai körülmények jelentõsen
befolyásolják

nehéz, 14,5 kg (akkuval)

drága vegyszer és patron igényû

6-8 leveles stádiumtól

2 cm × 3 cm

nincs adat

drága (10 millió Ft)

Mérési elv

Mérési pontosság

Mérési gyorsaság

Mûködtetés

Üzembe helyezés

Memória 

Adatkezelés

Energiaforrás

Szabadföldi alkalmazhatóság

Hordozhatóság, méret

Egyéb költségek

Mérhetõ kukorica minta

Mérési felület

Max. mérhetõ levélvastagság

Ára 

SPAD klorofill-mérõ

két hullámhosszon mért optikai
sûrûség különbsége

viszonyított érték

nagyon gyors, sok mérés 
(5 mp/mérés)

egyszerû, könnyen kezelhetõ

azonnali munkakezdést tesz lehetõvé

kis memória (max. 30 adat)

kézi adatbevitel

2 db AA ceruzaelem, hosszú
élettartam (min. 10 munkaóra) 20000
mérés

kevésbé függ a meteorológiai
körülményektõl

könnyû, 285 g (elemmel)

nem igényel plusz kiadást 

már 3 leveles stádiumtól

2 mm × 3 mm

1,2 mm

megfizethetõ (450e Ft)

1. táblázat A SPAD 502 klorofill-mérõ és a LI-COR 6400 fotoszintézis-mérõ mûszerek általános összehasonlítása

fill-tartalmát, és fotoszintetikus aktivi-
tását befolyásoló tényezõk közül a leg-
fontosabbak a fajta vagy hibrid különb-
ségek, a növény fejlettségi stádiuma, a
környezeti tényezõk és a növénybeteg-

ségek. Hatással vannak rájuk a külön-
bözõ agrotechnikai faktorok is, mint a
trágyázás, vagy a vetésidõ.

Két olyan mûszer is elterjedõben
van, amelyekkel a növények N-ellátott-

3. szint
Csõ melletti levél

2. szint
Csõ alatti második levél

1. szint
Csõ alatti ötödik levél
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2. ábra A vetésidõ és a nitrogén mûtrágyázás hatása a Maraton kukorica
hibrid klorofill-tartalmára, eltérõ levélszinteken

3. ábra A vetésidõ és a nitrogén mûtrágyázás hatása a Maraton kukorica
hibrid fotoszintetikus aktivitására, eltérõ levélszinteken

ságának meghatározására irányuló mé-
réseket végezhetünk. A jelenleg legál-
talánosabban használt két mérõmûszer
a SPAD 502 klorofill-mérõ (1. kép) és
a LI COR 6400 fotoszintézis-mérõ (2.
kép), amelyekkel a Növénytermesztési
Osztály szántóföldi tartamkísérleteiben
is dolgozunk. Célunk volt a mûszerek
használhatóságának, kezelhetõségé-
nek, valamint az általuk mért eredmé-
nyeknek az összehasonlítása, tapaszta-
lataink bemutatása. Az 1. táblázatban
foglaltuk össze a két mûszer legfonto-
sabb tulajdonságait, kiemelve elõnyei-
ket, illetve hátrányaikat. Mindkét mû-
szer elõnye, hogy állományban, a nö-
vények károsítása nélkül mérhetünk
velük. 

Martonvásáron, egy 1961-ben beál-
lított tartamkísérletben, három vetés-
idõ, három különbözõ N-dózis mellett,
három levélszinten végeztünk mérése-
ket, a kukorica virágzása után két hét-
tel, hogy pontosabb képet kapjunk a
teljes növényi fotoszintézisrõl (1.
ábra). A SPAD értékek megmutatják
a levelekben maximálisan rendelkezés-
re álló fotoszintetikus kapacitást,
amelybõl a ténylegesen realizálódó fo-
toszintetikus aktivitás mértékét, a foto-
szintézis mérõvel határozhatjuk meg.
A klorofill-mérõvel meghatározott
SPAD index értékeket a 2. ábra, míg a
fotoszintézis-mérõvel kapott fotoszin-
tetikus aktivitás értékeket, a 3. ábra di-
agramjai mutatják. A SPAD értékek
esetében csak az N0 mûtrágyaszinten
tudtunk különbséget kimutatni az 1. le-
vélszint, valamint a 2. és 3. levélszint
zöld színtest-sûrûsége között. Mérése-
ink során a SPAD index értékeiben
mindhárom vetésidõ és levélszint ese-
tében jelentõsen alacsonyabb értékeket
kaptunk az N0 szinten, míg az N120 és
az N240 trágyaszintek SPAD értékei
között eltérés nem volt. 

Az eltérõ levélszintek fotoszinte-
tikus aktivitás értékei azonban, min-
den N-szint és vetésidõ esetében je-
lentõsen különböztek. Minden esetben
a csõ melletti levél fotoszintézise volt
a legmagasabb, ezt követte a két al-
sóbb levélszinten mért fotoszintetikus
aktivitás. Ennek az lehet az oka, hogy
az alsóbb levélszinteken az állomány
önárnyékolása miatt hiába található
meg a megfelelõ mennyiségû zöld
színtest, azok a kevesebb fény miatt
alacsonyabb aktivitással rendelkez-
nek. A magasabb levélszinteken az ár-

nyékolás hatása kevésbé érvényesül,
így a fotoszintetikus aktivitás értékei
is nõnek. Optimális és késõi vetésidõ-
ben azonos fotoszintézis értékeket
mértünk az N120 és az N240 kg/ha
dózis esetében is, tehát a magasabb N
dózist a növény már nem tudta hasz-
nosítani, így annak kijuttatása gazda-
ságtalan volt. 

Az eredményeink azt mutatják,
hogy a növények klorofill tartalmának
és/vagy fotoszintetikus aktivitásának
mérésével jól nyomon követhetjük a
növények nitrogén-ellátottságát, így az
esetleges N-hiányt idejében orvosolhat-
juk, illetve elkerülhetjük a túlzott N-
adagok használatát. 

A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-
2012-0001 azonosító számú Nemzeti
Kiválóság Program - Hazai hallgatói,
illetve kutatói személyi támogatást biz-
tosító rendszer kidolgozása és mûköd-
tetése országos program címû kiemelt
projekt által nyújtott személyi támoga-
tással valósult meg. A projekt az Euró-
pai Unió támogatásával, az Európai
Szociális Alap társfinanszírozásával
valósul meg. 

A kutatáshoz elõzményként kapcso-
lódik az AGRISAFE 203288 sz. EU-
FP7-REGPOT 2007-1 projekt. A pro-
jekt megvalósulási ideje: 2008-2010.

Micskei Györgyi – Jócsák Ildikó –
Árendás Tamás – Berzsenyi Zoltán



152013/2

Az aszály évenkénti kialakulása és
megjelenésének formája kiszá-

míthatatlan, ezért a kísérletek tervezé-
se és a vízhiányra toleráns genetikai
anyagok kiválogatása öntözetlen kö-
rülmények között nehezen reprodukál-
ható megbízhatóan. Az aszály, vagy
más néven szárazságstressz egyes
elemei sokféle formában és kombi-
nációban érhetik a növényeket. A
szárazságstressz elemei a következõk:
a) az aszály idõtartama és kezdete; b) a
levegõ páratartalma és hõmérséklete,
mozgása; c) a napsugárzás erõssége és
a hõségnapok száma; d) a csapadék
mennyisége és eloszlása; e) a talaj fizi-
kai állapota, fizikai félesége (agyag,
vályog, homok), víztartalma, hõmér-
séklete, a talajvíz magassága; f) a ter-
mesztett növény faja, fajtája, kora, fej-
lõdési állapota, állománysûrûsége, a
tenyészidõ hossza.

A növény részérõl számos straté-
gia áll rendelkezésre az aszály követ-
kezményeinek enyhítésére: (1) a nö-
vény vízhasznosító képességének javí-
tása, (2) az ún. megszökés, melynek
célja, hogy a vízhiányra legérzéke-
nyebb fejlõdési fázis – a reprodukciós
szakasz – befejezõdjön az aszályos
idõszak kezdetéig, (3) a tolerálás, a nö-
vény ’per se’ aszálytûrésének javításá-
val. 

A kukorica a virágzás idején a leg-
érzékenyebb a szárazságra (1. kép). Az
aszálykár legfontosabb tünetei a nö-
vény virágzása idején a következõk: a
virágzatok kialakulásának késése, vi-
rágzási aszinkron, hímvirágzat elégé-
se, a pollen termékenyítõ képességé-
nek és életképességének csökkenése,
esetleg teljes sterilitás, bibeszálak re-
ceptivitásának csökkenése (esetenkénti
teljes meddõség), embriók abortálása. 

A kukorica idegentermékenyülõ
növény, ezért a virágzás idején más ga-
bonaféléknél lényegesen érzékenyebb
a vízhiányra és a magas hõmérsékletre,
mivel a hím- és a nõvirágzat akár 1 m
távolságban, elkülönülten fejlõdik, rá-
adásul a pollen és a bibeszálak közvet-
lenül kitettek a környezet hatásainak.
A kukorica esetében a szemek egyetlen
csövön, egyszerre fejlõdnek, így egy
virágzáskor bekövetkezõ stressz hatá-

Tartós vízhiány hatása a kukorica virágzási 
idejére és a csövek termékenyülésére

1. kép Vízhiány esetén jellemzõ levélsodródás a kukorica virágzása idején
(2012)

sára akár az összes szem egyidejû
abortálása is elõfordulhat. A hím- és
nõvirágzat fizikai szétválásának követ-
keztében jellemzõ a porzók és a bibe
különbözõ idõben való érése, azaz a
dichogamia. A hímvirágzás általában a
nõvirágzat megjelenése elõtt megkez-
dõdik (proterandria), esetenként azon-
ban nõelõzés (proterogynia), vagy egy-
idejû virágzás is elõfordul. Az olyan
fajokban, ahol a virágzatok érésének
ideje eltér, a légnedvesség, vagy a hõ-
mérséklet igen jelentõsen befolyásol-
hatja a virágzási szinkront, ezáltal egy,
a vegetációs idõszakban bekövetkezõ
stressz (pl. aszály) nagymértékben be-
folyásolhatja annak lefolyását.

Általánosan elfogadott vélemény,
hogy kukorica esetében a virágzás a
meghatározó idõszak a termés kialaku-
lásának során és amennyiben ebben az
idõszakban vízhiány lép fel, a szemter-
més kiesés és a növényenkénti szem-
szám csökkenés akár az 50%-ot is elér-
heti. A vízhiány sokkal inkább lelassít-
ja a csõ fejlõdését és ennek
következtében a bibeszálak megjelené-
sét, mint a hímvirágzat fejlõdését, vagy
a hímvirágzást. Ez a jelenség okozza a
proterandria idõtartamának megnöve-
kedését. Virágzáskor fellépõ stressz
hatására a termés mennyiségének ala-
kulása erõs összefüggést mutat a növé-

nyenkénti szemszámmal (r > 0,8), a
meddõség elõfordulásával (r > 0,7) és a
proterandriával (r = 0,4-0,7).

Amennyiben a vízhiányt tartósan
magas hõmérséklet kíséri, az életképes
pollenek kisebb száma és a fejlõdõ bi-
beszálak alacsony vízpotenciálja to-
vább csökkentheti a kialakuló szem-
számot. A tartósan és intenzíven je-
lentkezõ szárazság a fejlõdõ virágzatok
közvetlen károsodását is okozhatják. 

A proterandria kétségkívül a leg-
gyakrabban használt másodlagos tu-
lajdonság a szárazságstressz toleran-
cia javítására, de a virágzási idõszak
során mérhetõ proterandria kiváló tu-
lajdonság a csõképzõdés és a növény-
fejlõdés ütemének mérésére is. Az
újabban elõállított, stressz-toleráns ge-
notípusok relatíve kisebb proterandria
növekedéssel reagálnak az aszályra,
mint a régebben elõállított hibridek,
habár nagyszámú „modern” hibrid ese-
tében a proterandria és a szemtermés
összehasonlításakor megfigyelhetõ,
hogy szárazság idején a variabilitás
mindkét tulajdonságra nézve kifeje-
zett.

A cikkben szereplõ adatok és ered-
mények a DROPS EU FP7 (244374)
pályázat támogatásával jöttek létre.

Spitkó Tamás – Nagy Zoltán – 
Halmos Gábor – Marton L. Csaba
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Manapság sok termelõben felmerül
a kérdés, hogyan tudná az idõjá-

rási szélsõségek hatását mérsékelni az
agrotechnikai módszerek módosításá-
val. Az egyik ilyen fontos elem a vetés-
idõ helyes megválasztása. 

A kukorica vetési ideje hazánkban
jellemzõen április 10. és május 10. köz-
zé esik, azonban az optimális vetésidõt
számos tényezõ meghatározza, így pél-
dául a talaj hõmérséklete, a vetõmag
minõsége, az idõjárási körülmények. A
kukorica vízigénye a teljes vegetációs
periódus alatt 430-550 mm, ebbõl a leg-
több vizet a termékenyülés és szemtelí-
tõdés idõszakában (július, augusztus)
igényli. Azonban évek óta jellemzõen
ekkor köszönt be az aszályos periódus
is. Mit tehet a gazda, ha nem tud öntöz-
ni? Korábbra hozhatja a vetésidõt, hogy
a termékenyülés idõszaka semmikép-
pen se csússzon bele az aszályos perió-
dusba, illetve többféle, eltérõ tenyészi-
dejû hibridet választ, amellyel az eset-
leges betakarítási csúcsokat is
elkerülheti.

Azonban egy olyan csapadékos ta-
vasz, mint az idei évi – amikor a szán-
tóföldek többségén összefüggõ vízfelü-
letek alakultak ki (1. kép) – megakadá-
lyozhatja a korai vetést, sõt egyes
esetekben a vetésidõ kitolódhat akár
május végére, június elejére is.

Számos kísérlet, kutatási eredmény
megerõsítette azt a felvetést, hogy a ké-
sõi vetés jelentõs (10-30%) termés-
csökkenést okozhat. Ez esetben célsze-
rûbb kisebb FAO számú hibrideket vá-

lasztani, ugyanis ezek a betakarítási
idény végére viszonylag alacsonyabb
szemnedvesség mellett takaríthatók be
a földekrõl, így a szárítási költségen is
csökkenthetünk.

A Marton Genetics évek óta beállí-
tott kisparcellás kísérleteinek (Debrece-
ni Egyetem) eredményeibõl kiemel-
nénk a 2011. és 2012. évi eredménye-
ket. A vizsgálatban a két kísérleti év
terméseredményeit (t/ha) hasonlítjuk
össze, három vetésidõ függvényében,
eltérõ tenyészidejû kukorica hibridek-
nél. A kijuttatott mûtrágya mindkét év-
ben 300 kg/ha, 34% N-tartalmú ammó-
nium-nitrát volt. A vetés során 73.000
mag/ha lett kijuttatva, a sortáv 76 cm
volt. A vetésidõk és egyéb paraméterek
a következõképpen alakultak:

2011 2012

I. vetésidõ – korai 04. 06. 04. 06. 
II. vetésidõ – 04. 27. 04. 19.

optimális
III. vetésidõ – kései 05. 10. 05. 07.

Öntözés 25 mm 35 mm
06. 29. 07. 13.

Betakarítás 09. 26. 09. 18.

Mindkét évjárat aszályosnak tekint-
hetõ, azonban a vizsgált hibridek vetés-
idõ reakciói mégis eltérõek. Ennek oka,
hogy a mezõgazdaság elég komplex,
sohasem szabad önmagában csak egy
paramétert vizsgálnunk. Az adott évjá-
ratra vonatkozó meteorológiai paramé-
terekbõl (1. táblázat) kitûnik, hogy sem

a 2011-es, sem a 2012-es év vegetációs
periódusában nem hullott a növény
szükségletének megfelelõ csapadék
mennyiség. A 2012. évben a középhõ-
mérsékletek is magasabbak voltak az
elõzõ évhez képest, és a csapadék el-
oszlása is kedvezõtlenebbül alakult. A
legkevesebb csapadék július és augusz-
tus hónapokban volt, ami jelentõs ter-
méscsökkenést (egyes esetekben 30%)
okozott az optimális, illetve a késõi ve-
tésekben.

A 2012-es évben a korai vetések ad-
tak magasabb terméseredményeket,
szinte az összes hibrid esetében, ezzel
szemben a 2011-es évben a késõi vetés-
eredmények voltak jobbak. Mi lehetett
ennek az oka, egy látszólag két nagyon
hasonló, aszályos évjáratban? A 2011-
es tavaszt száraz, meleg, míg a 2012-est
csapadékosabb, átlagos hõmérsékletû
tavaszi idõ jellemezte. A 2011. évben a
vegetációs periódus összes csapadék
mennyisége 325 mm volt, ennek jelen-
tõs része július-augusztusban hullott,
ami az optimális, illetve késõi vetésû
hibridek produkcióját növelte meg. (A
kukorica vízigénye július, augusztus
hónapokban 100-100 mm lenne.) Ezzel
szemben 2012-ben a vegetációs perió-
dus összes csapadékmennyisége mind-
össze 261 mm volt, melynek nagy része
május, június hónapban hullott, ami a
korai idõpontban vetett, ezáltal elõre to-
lódott virágzású hibrideknek kedvezett.

A megfelelõ csapadék ellátottságnál
az optimális, illetve késõi vetések ered-
ményesebbek, a nyári aszályos perió-

A vetésidõ jelentõsége az aszályos években

1. kép Belvízzel borított szántóföldek
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dust is figyelembe véve, míg a csapa-
dékhiányos, meleg évjáratokban a korai
vetések mutatnak kedvezõbb hozamo-
kat. A száraz meleg évjáratnak egyetlen
elõnye, hogy a kukoricák vízleadása
gyorsabb, és még a hosszabb tenyészi-
dejû hibridek is alacsony szemnedves-
ség mellett takaríthatók be. Az azonban
már más kérdés, hogy a termés 1000
mag tömege hogyan alakul ilyen ked-
vezõtlen körülmények között. A 2. táb-
lázatban a különbözõ tenyészidõ cso-
portok átlagos vízleadása látható, az
optimális vetési idõhöz képest a korai
és kései vetések tekintetében. 

Az utóbbi években a kukoricater-
mesztés feltételei egyre kedvezõtleneb-
bül alakulnak, az idõjárási anomáliák,
illetve az egyre gyakoribb száraz és for-
ró nyarak miatt. A gazdálkodók azon-
ban ilyen körülmények között is ver-
senyben kívánnak maradni. Néhány
szempont figyelembevételével, megfe-
lelõ genetikai hátterû, megfelelõ te-
nyészidejû hibridek választásával, elté-
rõ vetésidõk alkalmazásával valame-
lyest mérsékelhetõk a manapság oly
kiszámíthatatlan környezeti tényezõk
negatív hatásai is.

Széles Adrienn – Gajdos Éva

1. táblázat A kukorica tenyészidõszakában mért csapadék mennyiségek, és középhõmérsékletek alakulása. 
Debrecen, 2011-2012.

2011 2012

I. vetésidõ csapadék mennyisége (mm) I. vetésidõ csapadék mennyisége (mm)
Április Május Június Július Augusztus Szeptember Összesen Április Május Június Július AugusztusSzeptember Összesen
15,6 52,3 22,6 185 42,7 6,2 324,4 34 57 79 44 12 35 261

II. vetésidõ csapadék mennyisége (mm) II. vetésidõ csapadék mennyisége (mm)
0 52,3 22,6 185 42,7 6,2 308,8 10,6 57 79 44 12 35 237,6

III. vetésidõ csapadék mennyisége (mm) III. vetésidõ csapadék mennyisége (mm)
0 44,5 22,6 185 42,7 6,2 301 0 57 79 44 12 35 227

Középhõmérsékletek (°C) Középhõmérsékletek (°C)
12,2 16,4 20,5 20,4 22,4 18,5 12,2 17 21,2 23,9 23,1 18,8

2011. 2012.

Optimális (II.) 
vetésidõhöz képest

I. vi III. vi I. vi III. vi

FAO 200-300 -1,5 1,0 0,0 3,5

FAO 300-400 -2,0 2,0 -1,0 4,0

FAO 400-500 -4,0 3,5 -1,0 6,0

2. táblázat Betakarításkori átlagos
szemnedvesség (%) közötti eltérések

az optimális vetésidõhöz képest, 
az éréscsoportok 

függvényében



ron peritéciumokkal (3. kép), addig a
vetõmagban micéliummal, a szemek fe-
lületén pedig klamidospórákkal és
konídiummal telelhetnek át. Ezek a sza-
porítóképletek az elsõdleges fertõzési
források, melyek növénymaradványo-
kon, elhullott kukoricacsöveken nagy
mennyiségben megtalálhatóak és hosszú
ideig fertõzõképesek. A kórokozó élet-
ciklusa április végén, májusban kezdõ-
dik (3. kép). A magok felszínén vagy
belsejében lévõ gomba szisztémás kolo-
nizálás után szinte „belenõ” a csíranö-
vénybe, ahonnan késõbb a gyökértõl a
száron keresztül egészen a kukoricasze-
mekig eljuthat. Napjainkban a vetõ-
maggal történõ fertõzés kockázata a

korszerû vetõmag-tisztítási és csává-
zási eljárásoknak köszönhetõen jelen-
tõsen csökkenthetõ. A legfontosabb el-
sõdleges fertõzési források a talajban lé-
võ növényi maradványok, melyeken a
túlélõ kórokozók micéliumuk segítségé-
vel a kis csíranövények gyökereinek ku-
tikuláján és leveleinek epidermiszén át
hatolhatnak be a kukoricába.

A virágzás idõszakában a gombák
makro- és mikrokonídiumokkal is fer-
tõzhetnek, melyek szél és esõvíz segít-
ségével juthatnak a növény leveleire a
szomszédos búzatábláról vagy a talaj-
ban még mindig megtalálható szárma-
radványokról. A micéliumok a levelek-
rõl is bemosódhatnak a levélhüvelybe,

18 2013/2

Magyarország szántóföldi vetésszer-
kezetében a kukorica és a búza

együttes részaránya 2012-ben 57% volt
és elõzõ években is hasonlóan alakult.
Mindkét növénykultúra nagyon jelentõs
szerepet tölt be hazánk, valamint a világ
növénytermesztésében. Azonban ahol
gabonaféléket termesztenek, ott külön-
bözõ Fusarium fajok is megjelennek,
melyek a számukra kedvezõ körülmé-
nyek között kisebb-nagyobb mértékben
minden évben megbetegedéseket okoz-
nak. Kukoricában jelentõsebb gazdasági
kárt hazánkban az 1960-as évek végén ta-
pasztaltak. A betegség akkor a növény
szárát támadta meg, ezért jelentõs szár-
dõlést figyeltek meg. Számos vizsgálatot
követõen megállapították, hogy a beteg-
ség kialakulásáért egyszerre több
Fusarium faj is felelõssé tehetõ. A szár-
korhadás a növény idõ elõtti pusztulásá-
hoz vezet, ami lényeges terméscsökke-
néssel jár. Ezen kívül a szárkorhadás
szártörést is okoz, – ennek mértéke példá-
ul 2009-ben elérte a 20%-ot – ami tovább
csökkenti a betakarítható kukorica meny-
nyiségét. Ezek a fajok a növény csövét is
megtámadják, kedvezõtlenül befolyásol-
va a takarmány minõségét. Vetõmag elõ-
állítás során csökkentik a csírázóképessé-
get és évjárattól függõen, de akár 35%-
kal is kevesebb lehet a betakarítható
termés mennyisége. A Fusarium fajok
által termelt mikotoxinok okozta veszte-
ség még jelentõsebb. Ezek a másodlagos
anyagcseretermékek súlyos minõségi
kárt okoznak a termésben, komoly
problémát jelentenek mind humán-,
mind pedig állategészségügyi szem-
pontból. Emiatt az Európai Bizottság
szabályozta a kukoricában és kukoricaké-
szítményekben elõforduló, maximálisan
megengedett fuzárium toxin mennyisége-
ket, amelyet az élelmiszerekben elõfordu-
ló egyes szennyezõanyagok felsõ határér-
tékeinek meghatározásáról szóló
1881/2006/EK rendelet és az azt módosí-
tó 1126/2007/EK rendelete rögzít. A ku-
koricában leginkább a F. graminearum
(1. kép) és a F. verticillioides (2. kép) fa-
jok károsítanak. 

A két faj biológiája – fertõzõképes-
ségüket kivéve – többé-kevésbé azonos,
talaj- és magfertõzést kiváltó kóroko-
zók. Amíg talajban micéliummal és
klamidospórákkal, néha szkleróci-
umokkal és az elpusztult kukoricaszá-

A kukorica fuzáriumos megbetegedéseirõl

1. kép A F. graminearum kártétele a kukorica csövén és szárán

2. kép A F. verticillioides kártétele a kukorica csövén és szárán
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valamint a száron lévõ sérüléseken ke-
resztül közvetlenül a szárban is indíthat-
nak fertõzést. Megfelelõ környezeti fel-
tételek mellett – általában július végén,
augusztusban – az ivaros ciklus is vég-
bemegy. Ez jelenleg nem mindegyik
Fusarium fajnál ismert, így a kukoricá-
ban is fertõzõ F. culmorum esetében
sem. A peritéciumokban kialakuló
aszkospórák víz segítségével kiszaba-
dulnak, és a szél közvetítésével 30 cm-
nél is messzebbre eljutva fertõzik a ku-
koricát, illetve kedvezõ feltételek mel-
lett kicsíráznak és újabb ivaros ciklust
indítanak el (3. kép). Az ivaros szaporo-
dás a patogén gombák evolúciójában
hangsúlyos kérdés, mivel segítségével
új patogén törzsek és változatok alakul-
hatnak ki. Ezek az új változatok képesek
az addig jó ellenállósággal rendelkezõ
fajták megbetegítésére, ezzel újabb kihí-
vás elé állítva a növényvédelemmel és
nemesítéssel foglalkozó szakembereket. 

A betegség kialakulásában a te-
nyészidõszakban lehullott csapadék
eloszlása a meghatározó. Ha tavasszal
és virágzáskor csapadékos az évjárat, je-
lentõs fuzáriumos csõpenész fertõzésre
kell számítanunk. Azonban, ha ezekben
az idõszakokban kevés csapadék hull,
akkor a fuzáriumos szárkorhadás kiala-
kulásának esélye nõ meg. Tovább foko-
zódik a fuzáriumos csõpenész kártétele,
ha a virágzást követõen száraz, meleg
idõjárás következik, az ugyanis igen
kedvezõ a toxin-felhalmozódás szem-
pontjából. Azonban akkor sem dõlhe-
tünk kényelmesen hátra, ha a virágzást
követõ 2-3 hét csapadékos, az ugyanis a
szárkorhadás nagyobb mértékû fellépé-
sét segíti elõ. A Fusarium fajok környe-
zeti igényében is van eltérés, ugyanis a
F.verticillioides-nek fõleg a száraz és
meleg, a F. graminearum-nak inkább a
csapadékos és átlagos hõmérsékletû év-
járat kedvez, míg a F. culmorum hûvö-
sebb, csapadékos idõjárást kedvelõ faj. 

A betegség elleni védekezést már a
helyes vetésváltással és talaj-elõkészí-
téssel elkezdhetjük. Kerüljük a mono-
és búza-kukorica dikultúrát. Napjaink-
ban egyre inkább elterjedt a szántás nél-
küli talajmûvelés. A talaj vízmegõrzése
szempontjából kedvezõ forgatásnélküli
talajmûvelés nem kedvez a tarlómarad-
ványok megfelelõ felaprításának és ta-
lajba dolgozásának. Ezért ha ezt a talaj-
elõkészítési eljárást választjuk, minden-
képp nagyobb figyelmet kell
fordítanunk az egyéb védekezési lehetõ-

3. kép A Fusarium fajok életciklusa (F. Trail, 2009 nyomán)

ségekre, mint például a legmegfelelõbb,
legkorszerûbb csávázószer megválasz-
tására. Magyarországon ez törvény által
elõírt kötelezettség és az egyik igen ha-
tékony módja a betegséggel szembeni
védekezésnek. Tovább csökkenthetjük
a betegség kialakulásának esélyét, ha
helyes tápanyagellátással, öntözéssel
igyekszünk a kukorica egészségi állapo-
tát a legjobb szinten tartani, ugyanis az
egészséges növényeket a betegség nehe-
zebben támadja meg. Fõleg csemegeku-
koricában jöhet szóba a különbözõ csö-
vet károsító hernyók (O. nubilalis, H.
armigera) elleni vegyszeres növényvé-
delem, mert a hernyók irtásával csök-
kentjük a csövön a nyílt sérülések szá-
mát, melyeken keresztül a Fusarium fa-

jok könnyebben fertõznek. A kukoricá-
ban hatékony szántóföldi vegyszeres vé-
dekezés a fuzáriumos betegségek ellen
jelenleg még nincs, az elõzõekben tár-
gyalt védekezési eljárásokon túl a legha-
tékonyabb védekezési lehetõség ellenük
a rezisztencianemesítés.  

A kukoricahibridek között jelentõs
ellenállóságbeli különbségek vannak a
Fusarium fajokkal szemben, de teljesen
ellenálló (rezisztens) genotípust eddig
még nem azonosítottak. A természetes
fertõzöttség mértéke erõsen hely- és évjá-
ratfüggõ, így sikeres rezisztencianemesí-
tési programot mesterséges fertõzés al-
kalmazása nélkül szinte lehetetlen kivite-
lezni. A fuzáriumos csõpenésszel
szembeni rezisztenciának két típusa

5. kép Bibecsatorna ellenállóság
vizsgálat

4. kép Csõrezisztencia 
vizsgálat 

Megfelelõ környezeti feltételek: ivaros ciklus.
A 30 cm-nél is messzebbre eljutható, fõleg
széllel terjedõ aszkospórák szemen, száron,
levélen fertõznek, vagy újabb ivaros ciklust
indítanak el.

Vízzel terjedõ spórák,
micéliumok levelekrõl
levélhüvelybe, szárba

Betakarítás

Szár- és 
növénymaradványok

Talajból micélium,
klamidospóra, peritécium

Peritéciumok a
szármaradványokon

Virágzásban esõcseppel és széllel
terjedõ makro- és mikrokozidium
segítségével fertõz a szomszédos
búzatáblákról, szármaradványokról

A mag felületén
klamidospórák,
kondiumok, magban
micélium

Mikotoxinok
felhalmozódása
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van: a bibecsatorna ellenállóság és a
csõrezisztencia. Az irodalmi adatok sze-
rint a két rezisztencia közötti összefüggés
igen széles határok között mozog; van
olyan szerzõ, aki a két tényezõ között
nem talált összefüggést, de olyan is, aki
szoros kapcsolatot tudott kimutatni. A
csõrezisztencia vizsgálatának a lényege,
hogy a csõ közepén elõszúrt, 20 mm
mélységû lyukba különbözõ Fusarium
fajokkal fertõzött fogvájót helyezzük (4.
kép). Ezzel szemben a bibecsatorna ellen-
állóság vizsgálatánál a csõ felsõ harma-
dába injektáljuk a vizsgálni kívánt Fusar-
ium faj 2 ml-nyi szuszpenzióját (5. kép). 

Eredményeink szerint a bibecsator-
nás ellenállóság vizsgálat hazai viszo-
nyaink között kevésbé célravezetõ, mi-
vel az elmúlt évek fertõzéskori (július)
idõjárása túl meleg és csapadékszegény
volt, melynek következményeként a ki-
juttatott fertõzõanyag idõ elõtt „beszá-
radt”, így a fertõzõdés mértéke gyenge
volt, ami megnehezítette a genotípusok
közötti differenciálást. Ezzel szemben a
csõrezisztencia vizsgálat kevésbé érzé-
kenynek bizonyult a környezeti hatások-
ra, a fertõzõdés mértéke is jobban látha-

tó, mérhetõ, és az adatok varianciája is
jóval kisebb.

A kukorica genotípusok Fusarium
fajokkal szembeni ellenállóságát a nö-
vény morfológiai tulajdonságai (szem-
típus, csõállás, csuhélevelek borítottsá-
ga és hossza) valamint több kishatású
QTL-ek (mennyiségi tulajdonságok
meghatározásáért felelõs kromoszóma
régiók) határozzák meg. Szoros össze-
függést találtak a mikotoxin tartalom
és a csõfertõzés mértéke között is, bár
ennek erõssége a Fusarium fajától is
változott. A búzával ellentétben a
Fusarium fajokkal szembeni reziszten-
cia természete a kukoricánál az irodalmi
adatok szerint még nem teljesen tisztá-
zott. Az eddig feldolgozott idei adataink
sem mutatnak egyértelmû összefüggése-
ket a különbözõ fajok rezisztenciáját il-
letõen. Ebben az évben a F. gramine-
arummal és a F. verticillioides-szel
szembeni ellenállóság között összefüg-
gést nem találtunk (r=0,17), hasonlóan a
F. culmorum-nál és a F. verticillioides-
nél sem (r=0,21). A F. graminearum és
a F. culmorum között közepes erõsségû
volt az összefüggés (r=0,64).     

A kukorica fuzáriumos betegségei-
vel szembeni rezisztenciavizsgálatok so-
rán sok kérdésre választ kaptunk már,
azonban még számos kérdés nyitott. Azt
tudjuk, hogy a kukorica genotípusok
fuzáriumos csõpenész és szárkorhadás
ellenállóságában jelentõs különbségek
vannak, de az eddigi kérdéseken túl a
változó éghajlat (kedvezõtlen csapadék-
eloszlás, felmelegedés) is újabb és újabb
feladatokkal látja el a rezisztencianeme-
sítõket.    

A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-
2012-0001 azonosító számú Nemzeti
Kiválóság Program – Hazai hallgatói,
illetve kutatói személyi támogatást biz-
tosító rendszer kidolgozása és mûködte-
tése országos program címû kiemelt
projekt által nyújtott személyi támoga-
tással valósult meg. A projekt az Euró-
pai Unió támogatásával, az Európai
Szociális Alap társfinanszírozásával va-
lósult meg. A kutatás eszközbeszerzé-
se/infrastruktúrája a GOP-1.1.1-11-
2012-0159 számú pályázat által biztosí-
tott forrásból valósult meg.

Szõke Csaba – Bónis Péter – 
Pintér János – Marton L. Csaba

A„nehézfém”, mint gyûjtõfogalom
használatára több, egymásnak el-

lentmondó meghatározás létezik. A két
leggyakoribb értelmezés szerint e cso-
portba való besorolás a sûrûség, illetve
a mérgezõ tulajdonság alapján történ-
het. Sûrûség szerint általában az 5 g/cm3

értéknél nagyobb sûrûségû fémeket so-
roljuk ide, míg a környezetre gyakorolt
káros hatás alapján az arzén és az alumí-
nium is ide tartozik. A legtöbb problé-
mát a környezetbe került higany, ólom,
kadmium, nikkel, réz, króm és cink
okozzák. A talaj nehézfémtartalmának
forrása lehet természetes és mestersé-
ges. A természetes úton a talajképzõ kõ-
zetek és ásványok nehézfémtartalma ré-
vén, míg a mesterséges, antropogén
(emberi tevékenységbõl eredõ) nehéz-
fém-szennyezõdés okaiként legfõkép-
pen a szennyvizek, a szennyvíziszapok,
mezõgazdasági vegyszerek felhasználá-
sa, az ipari emissziók, a légszennyezés-
bõl eredõ kiülepedés, valamint a közle-
kedési kibocsátások és a fokozódó váro-
siasodás említhetõ. 

A talaj nehézfém-terhelése egyre
nagyobb problémát jelent napjaink-

ban. A problémát tovább fokozza, hogy
a növényekben felhalmozódó nehézfém
közvetlenül vagy közvetve az emberi
szervezetbe jut. A növényekben a kad-
mium az egyik legkönnyebben felve-
hetõ és gyorsan transzlokálódó ne-
hézfém. Ezzel magyarázható a viszony-
lag alacsony koncentráció ellenére
fellépõ erõs toxicitása. A kukorica a vi-
lág legfontosabb kultúrnövényei kö-
zött, a búza és a rizs mögött a harma-
dik helyet foglalja el, ezért nem érdek-
telen milyen változásokat okoz az egyik
legtoxikusabb nehézfém, a kadmium
kukoricanövényekben. A magasabb-
rendû növények kadmiumfelvételének
mértékét a talaj kadmiumkoncentrációja
és biológiai hozzáférhetõsége határozza
meg. Ez utóbbit szerves anyagok,
gyökérexudátum, gyökéren élõ gombák
jelenléte, a talaj pH- és redoxpotenciál-
értéke, a hõmérséklet és más elemek
koncentrációja befolyásolja. 

Beltenyésztett kukoricavonalakat
vizsgálva két csoport különítettek el. Az
elsõ csoportba azok tartoznak, melyek
hajtásában alacsony, míg gyökerében
magas a kadmiumkoncentráció, a máso-

dik csoportba pedig azok, melyek ha-
sonló hajtás- és gyökér kadmiumkon-
centrációt mutattak. Megállapították
továbbá, hogy a hajtás kadmiumtar-
talmában észlelt genotípusos különbsé-
gek sokkal inkább az eltérõ belsõ meg-
oszlásból, mint Cd-felvételbõl adódnak.
Bizonyos kritikus gyökér kadmiumkon-
centráció felett ez az érték specifikus az
adott beltenyésztett vonalakra, a gyökér
kadmiumvisszatartó képessége megszû-
nik. A kadmium-felhalmozódás mértéke
azonban függ a kezelt növény korától is.

A nehézfémstressz legáltaláno-
sabb, látható, de kevéssé specifikus tü-
nete a növekedésgátlás, mely kukori-
canövényekben is jól tanulmányozott. A
kadmium visszaveti a csírázási folya-
matokat és a csíranövények fejlõdését.
A kikelt növények gyökér- és hajtás-
hossza, friss- és száraztömege, illetve
terméshozama csökken (1. kép). Kimu-
tatták továbbá, hogy a Cd gátolja kuko-
ricában az oldalgyökérképzést, a gyöke-
rek barnulnak, rigiddé és csavarodottá
válnak, a koleoptil (csírahüvely) exten-
ziója csökken. A gyökérnövekedés-gát-
lás hátterében részben a gátolt sejtosztó-

A kukorica nehézfémtûrése
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dás, a sejtfalkomponensek csökkent
szintézise, a ligninbeépülés hatására
megnövekedõ sejtfal rigiditás állnak, a
barnulását pedig szuberinberakódás
eredményezi. 

A kadmiumion felvétele fontos
makro- és mikroelemekkel versengve
történik, ezért befolyásolja a növények
tápelem felvételét. A hajszál-
gyökérképzés gátlásával direkt módon
csökkenti a felszívó felületet, így befo-
lyásolja a vízháztartást. Kadmi-
umkezelés során a friss tömeg és a víz-
tartalom kukoricanövényekben is csök-
ken. A kadmium egyik korai hatása a
gázcserenyílások (sztómák) záródása. A
kadmium belépve a növényi sejtbe, a
citoszólban és sejtalkotókban szerves
vegyületekkel kölcsönhatásba lépve be-
folyásolja a növényi anyagcsere-folya-
matokat. Kölcsönhatásba léphet lipi-
dekkel és fehérjékkel, így csökkentve a
membránok áteresztõ képességét és
egyes enzimek aktivitását. A kadmium
károsítja a kloroplasztiszokat (zöld szín-
testek), a gátolja a klorofill (zöld festék-
anyag) termelõdését is. A tartós sztó-
mazáródás, a kloroplasztiszok károso-
dása, és a vízegyensúly felborulása
együttesen eredményezi a kadmium-
mal mérgezett növények korai öregedé-
sét, ezáltal a fotoszintetizáló felület, és
a produktivitás csökkenését.

Mint minden stresszfolyamat, a
kadmium is reaktív oxigénformák fel-
halmozódásával jár (oxidatív stressz).
Ezek a molekuláris oxigénbõl képzõdõ
molekulák igen reakcióképesek, s bár
különbözõ mértékben minden növény-
ben jelen vannak és szükségesek is a
normális sejtmûködéshez, túlzott meny-
nyiségük sejtkárosodáshoz vezet. A nö-
vények számos antioxidáns moleku-
lát, mint például glutationt, C-vitamint
és enzimet, köztük katalázt, gvajakol-
peroxidázt, aszkorbát-peroxidázt,
glutation-S-transzferázt és glutation-re-
duktázt szintetizálnak az oxidatív
stressz kivédésére. Irodalmi adatok bi-
zonyítják, hogy nehézfémstressz során
nõ az antioxidáns aktivitás, bizonyos
nehézfém koncentráció felett viszont
már az antioxidáns enzimek gátlása ta-
pasztalható.

Az általános stressz-elmélet analógi-
ájára a nehézfém-toleranciát eredmé-
nyezõ mechanizmusok egyik csoport-
ját az elkerülési stratégiát, a másikat
a tolerancia-stratégiát alkalmazó nö-
vények alkotják. Az elkerülési mecha-

1. kép Kadmiummal kezelt kukoricanövények tenyészedény kísérletben

nizmust a nehézfémfelvétel korlátozá-
sával – így azok kizárásával a szövetek-
bõl – valósítják meg a növények. A to-
leranciamechanizmust alkalmazók a ne-
hézfémeket aminosavak, fehérjék,
peptidek által lekötve képesek a nehéz-
fémeket akkumulálni, tárolni és immo-
bilizálni. A kadmiumstresszre adott vá-
laszreakció során a növényi sejt számos
védelmi rendszert vehet igénybe. Az el-
sõ védelmi rendszer a gyökér szintjén
mûködik, a kizárási mechanizmus,
amely megelõzheti a kadmium sejtbe
jutását, magába foglalva a gyökérszféra
pH-jának módosítását, fémkötõ, szerves
savak kibocsátását, és a bõséges nyálka-
barriert a gyökércsúcson. További vé-
delmi mechanizmust biztosít a sejtfal-
ban való megkötõdés is. 

A kadmium sejtbe jutásával, egy a
kénanyagcserével kapcsolatban álló
rendszer aktiválódik, melynek eredmé-
nyeként fontos komplexképzõ moleku-
lák, fitokelatinok jönnek létre. A fitoke-
latinok komplexeket képeznek a kadmi-
ummal, melyek ezután a vakuólumba
(sejtnedvüreg) szállítódnak. A nehéz-
fém-tolerancia és a fitokelatin-szintézis
közötti kapcsolat azonban ellentmondá-
sos. A kukorica lényegesen alacso-
nyabb kadmium felhalmozódást muta-
tott, mint pl. a búza vagy a rizs. Mégis
érzékenyebbnek mutatkozhat a stressz
során, annak ellenére, hogy a fitokela-
tin-akkumuláció a kadmiumstresszet
követõen 3-10-szer gyorsabb, valamint
a felvett kadmiumot a képzõdött fitoke-
latinok hatékonyabban detoxifikálták
kukoricában a többi vizsgált fajhoz (bú-
za, rizs) képest. Tehát a fitokelatinok a

nehézfém detoxifikáció fõ komponen-
sei, de önmagukban valószínûleg nem
felelõsek a kadmiumtoleranciáért, habár
a nehézfémstressz korai figyelmeztetõ
jelei lehetnek. 

A kadmiumstresszre adott válaszre-
akció során a növényi sejt számos
egyéb védelmi rendszert vehet igénybe.
Ezek között szerepel a membránlipid-
frakciók zsírsav-összetételének megvál-
tozása, a prolin, mint ozmotikum, szén-
és nitrogénforrás és egyes antioxidán-
sok, felhalmozódása, valamint ún.
stresszfehérjék szintézise, melyeknek a
károsodott fehérjék eredeti szerkezeté-
nek visszaállításában van szerepe. 

A nehézfémek hatásait különbözõ
növényfajokban számos szerzõ vizsgál-
ta már. Általánosságban megállapítha-
tó, hogy a kapott eredmények eltérõek
lehetnek az alkalmazott fémion fajtája,
annak koncentrációja, a kezelés idõtar-
tama, valamint a kezelt növényfaj, an-
nak fejlettségi állapota, illetve a vizsgált
szerv függvényében. Tekintve, hogy az
irodalomban közölt kadmiumkoncen-
trációk meghaladják a természetes kö-
rülmények között elõforduló értékeket,
így a laboratóriumi körülmények között
kiváltott akut tünetek eltérhetnek a
hosszabb ideig tartó és alacsonyabb
koncentrációjú kadmium által elõidé-
zett krónikus tünetektõl. Tovább nehe-
zíti az eredmények értékelését, hogy
számos tünet nem specifikusan a
nehézfémstresszre adott válaszreakció.
Mindent összevetve a kadmium-
stresszre adott válasz egy komplex je-
lenség, lehetséges, hogy az elsõ védel-
mi vonalban a fitokelatinok szerepel-
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A2013-as termesztési év idõjárását
az elõzõ igen aszályos évtõl elsõ-

sorban az idei télen és tavasszal lehullott
jelentõs mennyiségû csapadék külön-
bözteti meg. Idén olyan terület is volt,
ahol március közepétõl még hó formájá-
ban volt jelen a csapadék. Ez nagyban
befolyásolta a tavaszi munkák elvégzé-
sét. Ugyanakkor a talajok vízzel feltöl-
tõdve jobb esélyt biztosítottak a napra-
forgó indulásához. Elõzõ évben tavasz-
szal idõben lehetett jó talajt készíteni,
gyors, egyenletes volt a kelés, amit a ve-
tés után érkezõ csapadék is segített.
2013-ban a helyenként sáros talajokon
nehéz volt jó vetõágyat készíteni, emiatt
gyakoribbak voltak a megkésett vetések
és a késõbb vetett területeken kettõs ke-
lések is elõfordultak. Ez a jelenség abból
adódott, hogy a termelõk vártak a meg-
felelõ talajállapot elérésére, ennek kö-
vetkeztében, a magasabb fekvésû terüle-
tek kiszáradtak, amikorra a mélyebb fek-
vésû területek megmunkálhatóvá váltak.
A napraforgó további sorsát jelentõsen
meghatározta a tenyészidõben érkezõ
csapadék mennyisége és eloszlása. A
megcsúszott vetések miatt a betakarítá-
sok is elhúzódtak, olyannyira, hogy ez
hatással volt az õszi vetésekre is.

A szokásosnál nehezebb termeszté-
si feltételek között ebben az évben még

nagyobb jelentõsége volt a Clearfield
technológia alkalmazásának. A 2013-as
év gyomirtására jellemzõ volt, hogy a
preemergens kezelés nem minden eset-
ben volt hatékony, míg a posztemer-
gens kezelés kiválóan mûködött. Több
termelõ élt azzal a lehetõséggel is, hogy
alapkezelést alkalmazva, csak szükség
esetén, kiegészítésként végzett állo-
mánykezelést.  A Marton Genetics is
erre a technológiai elemre építve kínál-
ja a termelõknek kiváló napraforgó hib-
ridjeit. Folyamatosan bõvülõ port-
fóliónkban megtalálható magas olajsav
tartalmú napraforgók a Tektonik CL +
HO, illetve a már jól bevált Primis CL
mellett újabb Clearfield hibrideket is
kínálunk.

A kiváló termõképessége és kitûnõ

értékmérõ tulajdonságai alapozták meg
a Primis CL 2008 óta növekvõ részará-
nyát. Vezér napraforgó hibridünk több
év eredményeit tekintve eltérõ klimati-
kus viszonyok között is, képes megbíz-
hatóan nagy terméseket adni (1. ábra).

A Primis CL értékadó tulajdonsá-
gai a kiváló szárszilárdság, a tányér kö-
zépen is berakódó fajsúlyos kaszatok, a
jó vízleadó képesség és a jó betegség-
ellenállóság. Ezek együttesen járultak
hozzá a magas hozam eléréséhez 2013-
ban is (1. táblázat). Habitusának és a
kedvezõ üzemi tapasztalatoknak kö-
szönhetõen a Primis CL élvezi a nap-
raforgótermesztõk bizalmát. Az üzemi
eredményeinken kívül a kísérleti adata-
ink is igazolják (2. ábra) kivételes ké-
pességeit. 

Clearfield napraforgó hibridek a Marton Genetics
portfólióban, termelési tapasztalatok 2013

nek. A második védelmi vonalat
egyéb rendszerek biztosítják, mint a
gyökér kizárási és immobilizációs
mechanizmusai, a stresszfehérjék, az
antioxidáns enzimek, és egyéb védõ-
vegyületek.

A talaj a földi élet nélkülözhetetlen
és feltételesen megújuló erõforrása.
Termékenységének és minõségének
megóvása tehát fontos feladat. A
fitoremediáció a szennyezett talajok
méregtelenítésére alkalmazott kör-
nyezetbarát technológia. Ennek során
olyan növényfajokat telepítenek a terü-
letre, amelyek természetes méregtelení-
tõ kapacitással rendelkeznek (hiper-
akkumulátor növények). A hiperakku-
muláló növények gyakorlati
alkalmazhatóságát számos tulajdonsá-
guk azonban nehezíti, ezért keresnek
más, a nehézfémet jól felvevõ, toleráns,
könnyen termeszthetõ, nagy biomasszát

képezõ növényfajokat. A fitoremediá-
cióban alkalmazott növényeknek két
alapvetõ tulajdonsággal kell rendelkez-
niük. Toleránsnak kell lenniük a toxi-
kus nehézfém-koncentrációkra, to-
vábbá a nehézfémek kivonásával
vagy megkötésével képesnek kell len-
niük e koncentráció csökkentésére.
Az MTA ATK Talajtani és Agrokémiai
Intézet munkatársai által végzett vizs-
gálatok szerint a gyöngyösoroszi Pb/Zn
bánya környékének, a Toka patakhoz
közeli szennyezett területrészen a talaj
Cd, Cu, Pb és Zn koncentráció igen ma-
gas (  18,0 mg/kg). Kilenc, a környék
természetes vegetációjában gyakori
vagy termesztésbe vont növényfajt vizs-
gáltak, köztük a kukoricát. Megállapí-
tották, hogy a fitoremediáció szempont-
jából fontos „bioakkumulációs faktor” a
kukoricagyökér esetében magas, így a
vizsgált növények közül az akkumuláló

és toleráns fajok közé sorolták és a
fitoextrakciós, fitoremediációs techno-
lógiához alkalmasaknak minõsítették.
Az irodalmi adatok szerint a kadmium
általában a gyökérben marad és csak kis
mennyiségben szállítódik a hajtásba.
Ugyanakkor a fitoremediáció során fon-
tos, hogy a nehézfémekbõl minél több a
növények föld feletti, tehát könnyen be-
takarítható szerveibe kerüljön át. Kuko-
rica esetén az indukált fitoextrakció lát-
szik a megfelelõ megoldásnak. Ezen el-
járás során kelátképzõk kijuttatása után
a fémek mozgékonysága a talajban
megnõ és a növények néhány napig je-
lentõs mennyiségû fémet vesznek fel a
gyökerükbe, amelynek nagy része a haj-
tásba jut. Betakarítást követõen, a bio-
massza elégetés után visszanyerhetõek
a feldúsult, szennyezõ nehézfémek.

Pál Magda – Szalai Gabriella –
Janda Tibor 

>
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A martonvásári napraforgó hibrid
kínálatunk újabb tagja, az Artimis CL
2013-ban jelentõs üzemi területen sze-
repelt. Az ország több termõhelyérõl
származó eredménysor is mutatja az
Artimis CL kiváló képességeit. 2013-
ban az országos termésátlag felett telje-
sített. Koraiságának, jó alkalmazkodó-
és stressztûrõ-képességének köszönhe-
tõen az ország valamennyi termõhelyé-
re ajánljuk. A kísérleti helyeken elért
eredményeit a 3. ábra szemlélteti.

Új szegmenset nyitottunk a Tek-
tonic CL+HO napraforgó hibriddel,
azon termelõket megcélozva, akik a
Clearfield technológiával kívánnak
kifejezetten magas olajsav tartalmú
napraforgót termeszteni. A Tektonic
CL+HO 2013-ban jóval az országos
termésátlag felett teljesített, azaz
eredményei kiválónak bizonyultak (4.
ábra).

A Bázismag Kft. a csökkenõ orszá-
gos termõterület ellenére 2013-ban is
képes volt növelni napraforgó eladásait.
Ehhez hozzájárult, hogy területi képvi-
selõink az ország minden megyéjében
jelen vannak, akikhez kérdéseikkel bi-
zalommal fordulhatnak.

Petrik Kitti – Csákvári Péter – 
Bodnár Emil 

Megye Terület Átlag 
(ha) termés 

(t/ha) 

Bács-Kiskun 1526 3,03

Békés 592 2,98

Borsod-Abaúj-
Zemplén 82 3,15

Csongrád 661 3,27

Fejér 866 2,65

Gyõr-Moson-
Sopron 250 2,38

Hajdú-Bihar 30 4,70

Jász-Nagykun-
Szolnok 786 2,63

Komárom-Esztergom 307 2,26

Nógrád 215 2,22

Pest 640 2,83

Szabolcs-Szatmár-
Bereg 630 2,85

Tolna 531 2,75

Veszprém 376 2,47

Zala 339 2,56

Összesen, illetve átlag 7830 2,73

Országos termésátlag 2,49

1. ábra A napraforgó termése Magyarországon (2010; 2011, 2012; 2013)

2. ábra Primis CL teljesítménye üzemi kísérletekben (2013)

3. ábra Artimis CL teljesítménye üzemi kísérletekben (2013)

3. ábra Tektonic CL+HO teljesítménye üzemi kísérletekben (2013)
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1. táblázat Primis CL teljesítménye
üzemi területen (2013)
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mernünk a stresszorok által kiváltott
sejt- és szövetszintû változásokat, illet-
ve a szárazság- és hõstresszel szemben
ellenálló fajták akklimatizációs, de még
inkább adaptációs mechanizmusait.

Vizsgálatainkban a szárazsággal
szemben toleráns kansasi nemesítésû
Plainsman V és a vízhiányra érzékeny
francia nemesítésû Cappelle Desprez
õszi búzafajták növényeit neveltük el-
lenõrzött környezeti feltételek mellett,
fitotroni klímakamrákban. Stresszorként
egyrészt teljes vízmegvonást, másrészt
vízmegvonással kombinált 34/24 ºC-
os hõkezelést alkalmaztunk az ivarsej-
tek kialakulásának idõszakában
(meiózis) öt napig. Ezen idõszak végére
a talaj térfogati víztartalma 12% alá

csökkent. A növényeket a kezelést kö-
vetõen megöntöztük, majd a kontrollal
azonos körülmények között neveltük a
virágzásig. Míg a szárazság hatására a
Cappelle Desprez portokjainak mérete
lecsökkent és a virágokon belül a por-
tokok mérete heterogénné vált, addig a
Plainsman V esetében a kontrollal ösz-
szehasonlítva nem volt eltérés a porto-
kok méretében. A virágpor életképes-
ségét fluoreszcein-diacetát (FDA), mor-
fológiáját kárminecetsavas festéssel
vizsgáltuk. Megállapítottuk, hogy a
Cappelle Desprez fajta a szárazság-, va-
lamint a kombinált szárazság- és
hõstresszel szemben is érzékenyebb,
mint a toleráns Plainsman V õszibúza
fajta (1. ábra). A fertilitás megállapítá-

Az üvegházhatású széndioxid kon-
centrációja 2013 májusában elérte

és meghaladta a emberiség történelme
során eddig sosem mért 400 mg · kg-1

napi átlagértéket. Az Éghajlat-változási
Kormányközi Testület (Intergovern-
mental Panel on Climate Change –
IPCC) Kibocsátási Forgatókönyvek
Speciális Jelentése (Special Report on
Emissions Scenarios – SRES) szerint a
2000-tõl 2100-ig terjedõ idõszakban a
Föld átlaghõmérséklete az optimista
A1B forgatókönyv alapján (amely a
2050-es évektõl az addig emelkedõ CO2

kibocsátás nagymértékû csökkentését
feltételezi) is átlagosan 2,8 ºC-kal
emelkedik. Ez a hõmérsékleti emelke-
dés azonban bolygónk felszínén várha-
tóan nem lesz általános. Az óceánok
várhatóan kevésbé melegszenek fel,
mint a szárazföldek. Mivel a CO2 na-
gyobb részét az északi féltekén emittál-
ják, a légköri áramlások hatására erre a
területre jelzik elõ a nagyobb mértékû,
az északi sarkkörön túl akár 7 ºC-os át-
laghõmérséklet emelkedést. A száraz-
földek egyes területein is eltérõen vál-
tozik az éghajlat. Míg az Észak-európai
területek várhatóan csapadékosabbá, a
mediterrán területek aszályosabbá vál-
nak. Elõreláthatólag Közép-Európában
az emelkedõ átlaghõmérséklet mellett a
jövõben nagyobb gyakorisággal fordul-
nak elõ elõre nem jelezhetõ extrém idõ-
járási események, forró és száraz idõ-
szakok, – amikor a napi maximum hõ-
mérséklet 35 ºC fölé emelkedik –
extrém hideg periódusok, szélviharok
és özönvízszerû esõzések. Aggasztó,
hogy a szántóföldi növények genera-
tív fejlõdésének korai, az ivarsejtek
kialakulásának fázisában is egyre na-
gyobb valószínûséggel kell számolni
az extrém magas hõmérséklet és a
hozzá társuló vízhiány terméscsök-
kentõ hatásával. 

A szakirodalmi adatok és a termesz-
tõi gyakorlat alapján elmondható, hogy
a gabonafélék – köztük a búza – fejlõdé-
sének reproduktív szakaszában fellépõ
tartós vízhiány és magas hõmérséklet
súlyos terméskiesést okozhat. Ahhoz,
hogy a nemesítõk a változó környezeti
feltételekhez alkalmazkodni képes ga-
bonafajtákat állítsanak elõ, meg kell is-

A tartós vízhiány és a magas hõmérséklet hatása
a búza pollen életképességére

1. ábra A vízmegvonás, valamint a kombinált vízmegvonás és magas 
hõmérséklet hatása az õszi búza pollen életképességére. 

A betûk különbözõsége az értékek 99,5%-os szignifikáns eltérését jelzi

2. ábra A szárazság és hõstressz hatása az õszi búza fertilitására. 
A betûk különbözõsége az értékek 99,5%-os szignifikáns eltérését jelzi
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sa során mindkét fajtánál kalászkánként
3 virággal számoltunk, illetve azt vizs-
gáltuk, hogy az elméleti szemszámhoz
képest azokból mennyi termékenyült
meg. Eredményeink szerint vízmegvo-
nás hatására a toleráns fajta fertilitása ki-
sebb mértékben csökkent, mint az érzé-
keny fajtáé, azonban a kombinált stressz
hatása nem volt fajtafüggõ (2. ábra).

A meiózis idején alkalmazott szá-
razság negatív hatást gyakorolt a pollen-
szemek fejlõdésére (1. kép). A normáli-
san fejlõdött, három sejtmagvas, nagy
mennyiségû keményítõt tartalmazó pol-
lenszemek (1a. kép) gyakorisága szigni-
fikánsan magasabb volt a Plainsman V
portokjaiban, mint a Cappelle Desprez
esetében (1. ábra). A citológiai vizsgála-
tok alapján megállapítottuk, hogy a víz-

megvonás hatására a pollenszemek
egy részének fejlõdési üteme elmaradt
a kontrolltól. A kezelt növények portok-
jaiban fejlõdõ pollenszemek között
mindkét genotípusnál elõfordultak fejlõ-
désben lemaradt (1b-d. kép), illetve a si-
keres pollentömlõ hajtáshoz nélkülözhe-
tetlen keményítõt felhalmozni képtelen
(1e. ábra) és steril pollenalakok is (1f.
kép). A kombinált vízmegvonásnak és
magas hõmérsékletnek kitett Cappelle
Desprez növények portokjaiban az em-
lítetteken kívül abnormális pollenfor-
mák is megfigyelhetõek voltak, köztük
a diád fázisban megrekedt, majd abortá-
lódott sejtek (1g. kép), azonos portokfa-
lon belül fejlõdõ mikrospórák (1h. ábra),
pollenkittel összetapadt aszimmetriku-
san fejlõdött sejtek (1i. ábra), illetve

több mint három sejtmagot tartalmazó
pollenszemek. Ezek a morfotípusok a to-
leráns Plainsman V-nél nem voltak meg-
figyelhetõek. Valószínû, hogy a tapétum
funkcionális zavara okozza a hím ivaros
nemzedék abnormális fejlõdését. Megál-
lapítottuk, hogy a vízhiánnyal szemben a
vizsgált paraméterek tekintetében a
Plainsman V fajta volt toleránsabb,
azonban a kombinált stressz hatására a
fajták között nem volt fertilitásbeli kü-
lönbség.  Vizsgálatunk rávilágít, hogy
az egyszerû mikroszkópos vizsgála-
tokkal is megállapítható, hogy az
egyes fajták hím ivaros nemzedéke
mennyire érzékeny a környezeti
stresszekre.

Jäger Katalin – Fábián Attila – 
Barnabás Beáta

1. kép A vízhiánynak (a-f), valamint a kombinált vízhiánynak és magas hõmérsékletnek (g-i) kitett növények 
portokjaiban fejlõdõ mikrospórák és pollenszemek morfológiai jellemzõi
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Amartonvásári Gabona Génbank
mintegy 1600 tételbõl álló, búza ro-

kon fajait tartalmazó gyûjteménnyel ren-
delkezik, amely potenciális génforrás-
ként szolgálhat a búzanemesítés számá-
ra. Kutatásaink célja a jó adaptációs
képességgel rendelkezõ vad és rokon fa-
jok (kecskebúza és tarackbúza fajok,
évelõ rozs, alakor) hasznos agronómiai
tulajdonságainak átvitele a termesztett
búzába (1. kép).

A vad Agropyron és Thinopyrum
nemzetségbe tartozó tarackbúza fajok a
legszélsõségesebb klimatikus viszonyok
között is megtalálhatók, nagyfokú gene-
tikai diverzitással rendelkeznek. A szak-

irodalomban számos Agropyron és
Thinopyrum fajból származó levélrozs-
da, szárrozsda, lisztharmat rezisztenciá-
ért felelõs génnek termesztett búzába
történõ átvitelérõl számolnak be. A Mar-
tonvásáron elõállított búza/Agropyron
glael keresztezésbõl származó utódok-
ban folyamatban van levélrozsda rezisz-
tens vonalak kiválogatása. Az elõállított
genetikai alapanyagokat a martonvásári
tenyészkertben tartjuk fenn és szaporít-
juk (2. kép).

Az évelõ rozs (Secale cereanum = S.
cereale x S. montanum) jó szárazság- és
fagytûréssel rendelkezik, a talajjal szem-
ben igénytelen, a gyenge minõségû ho-

moktalajokon is termeszthetõ. Számos
rezisztenciagént hordoz, ezért jelentõs
génforrásként szolgálhat a búzanemesítés
számára, mert a búzával ivarosan keresz-
tezhetõ. A Génmegõrzési és Organikus
Nemesítési Osztályon tervezzük az évelõ
rozs kedvezõ tulajdonságainak (száraz-
ságtûrés, betegség rezisztencia, évelõ jel-
leg) beépítését a termesztett búzába,
melyhez az Mv9kr1 búzatörzs és a Krisz-
ta évelõ rozsfajta keresztezésébõl szár-
mazó, Mv9kr1 búzatörzzsel visszake-
resztezett utódok rendelkezésre állnak.

Az alakor (Triticum monococcum
L.) az egyik legõsibb növényfajok egyi-
ke, az elsõ búzafaj, melyet kifejezetten

A búzával rokon fajok kedvezõ 
tulajdonságainak kiaknázása

1. kép A Génmegõrzési és Organikus Nemesítési Osztályon folyó keresztezésekbe bevont fajok

2. kép A Génmegõrzési és Organikus Nemesítési Osztály 
tenyészkertje

3. kép Alakor (2n=14) FISH
mintázata
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4. kép Aegilops comosa M genom
FISH mintázata

élelmezési céllal termesztettek.  A búzát
fertõzõ jelentõsebb betegségeknek, szár-,
levél- és sárgarozsdának, valamint a
lisztharmatnak ellenáll. Búzával a közeli
rokonság ellenére nehezen keresztezhe-
tõ. Génbankunk mintegy 300 tételbõl ál-
ló alakorgyûjteményét felhasználva az
utóbbi években intenzív kutatások kez-
dõdtek Martonvásáron az alakor eredetû
rezisztencia búzába történõ átvitelére.
Különbözõ típusú alakor tételeket vizs-
gálva olyan genotípust azonosítottunk,
amely viszonylag jól keresztezhetõ a bú-
zával. A keresztezési munka kiegészí-
téseként kutatásokat kezdtünk az alakor
kromoszómáinak azonosítása és a búza
kromoszómáktól való megkülönbözteté-
sének céljából (3. kép) a molekuláris ci-
togenetika eszköztárába tartozó fluo-
reszcens in situ hibridizáció segítségé-
vel. 

A Transzkaukázus területérõl szár-
mazó kecskebúza (Aegilops) nemzetsé-
gen belül találjuk a búza D és B
genomjának donorát, az Aegilops
tauschiit és az Aegilops speltoidest, így e
nemzetség a búza elsõdleges és a legna-
gyobb másodlagos génforrása közé tarto-

zik. A nemzetség 23 egyéves faja között
diploid, tetraploid és hexaploid fajok is
találhatók, melyek D, S, U, C, N és M
genomokkal rendelkeznek (4. kép).  A
diploid Aegilops fajok viszonylag szûk
elterjedési területtel rendelkeznek, míg a
tetraploid és hexaploid fajok sokkal szé-
lesebb ökológiai adaptációs képességet
mutatnak, így a Mediterrán térségben,
Kelet- és Közép-Ázsiában is megtalálha-
tók. Az Aegilops fajokból jelentõs számú
rozsda (levél-, szár-, sárgarozsda), liszt-
harmat, cisztaképzõ fonálféreg, gyökér-
gubacs fonálféreg, hesszeni és zöld
gabonalevéltetû rezisztenciagént vittek át
idegen fajú keresztezéssel a termesztett
búzába. Számos faj potenciális génfor-
rásként szolgálhat a termesztett búza szá-
mára a szárazság- és sóstresszel, illetve
fagyással szembeni védekezésben is, de
felhasználhatók a búza biofortifiká-
ciójára is, magas mikroelem, vitamin és
étkezési rosttartalmuknak köszönhetõen. 

Kutatásainkat a TÁMOP 4.2.2.A-
11/1/KONV-2012-0064 és a TÁMOP-
4.2.2.A-11-1-KONV-2012-0008 számú
pályázatok támogatták. A kutatás a
TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azo-

nosító számú Nemzeti Kiválóság Prog-
ram – Hazai hallgatói, illetve kutatói
személyi támogatást biztosító rendszer
kidolgozása és mûködtetése konvergen-
cia program címû kiemelt projekt támo-
gatásával folyik. A projekt az Európai
Unió támogatásával, az Európai Szociá-
lis Alap társfinanszírozásával valósul
meg.

Kruppa Klaudia – Schneider 
Annamária – Megyeri Mária –

Farkas András – 
Lángné Molnár Márta

Mint ahogy már arról korábban be-
számoltunk, a Magyar Tudomá-

nyos Akadémia (MTA) kutatóintézete-
inek átszervezése folytán 2012. január
1-jén négy intézet, a korábbi MTA Me-
zõgazdasági Kutatóintézet, a Növény-
védelmi Kutatóintézet, a Talajtani és
Agrokémiai Kutatóintézet, valamint az
Állatorvos-tudományi Kutatóintézet
egyesítésével létrejött az MTA Agrártu-
dományi Kutatóközpont (MTA ATK).
Ennek apropójából a tavalyi évtõl ha-
gyományteremtõ módon elindítottuk az
ATK Tudományos Napokat. Ebben az
évben a II. ATK Tudományos Nap-ot
2013. november 8-án rendeztük meg.
Tekintettel arra, hogy mindez a Magyar
Tudomány Ünnepéhez is kapcsoló-
dott, idén a gyakorlati agrárkutatások
terén hazai viszonylatban szintén meg-
határozó szerepet játszó másik két intéz-
ménnyel, a Pannon Egyetem keszthe-
lyi Georgikon Karával, valamint a
Nyugat-magyarországi Egyetem mo-

sonmagyaróvári Mezõgazdaság- és
Élelmiszertudományi Karával közö-
sen szerveztük meg. A rendezvényt Né-
meth Tamás, az MTA fõtitkára nyitotta
meg. Míg a tavalyi konferencián az
alapkutatási eredmények bemutatása
volt a cél, ez alkalommal az MTA
ATK-ban, valamint a társszervezõ
egyetemeken dolgozó kutatók elsõsor-
ban a gyakorlati mezõgazdasághoz
közelebb álló kutatási eredményeik-
rõl számoltak be a tudományterületet
átfogóan ismertetõ plenáris, valamint a
részletes kutatási eredményeket ismer-
tetõ tudományos elõadások keretében.
A legújabb kutatási eredményeket négy
párhuzamos szekcióban (Állatorvos-
tudományi és állattenyésztési kutatá-
sok; Növénynemesítési és termesztési
kutatások; Növényvédelmi kutatások;
Talajtani és növénytáplálási kutatá-
sok) összesen 34 elõadás és 28 poszter
segítségével ismerhették meg az érdek-
lõdõk. A rendezvényen idén is külön le-

hetõséget kaptak a fiatal kutatók az
eredményeik bemutatására. Az elõadá-
sok és poszterek alapján leszûrhetõ,
hogy valamennyi kutatóhelyen kiemelt
jelentõséggel bír – mind a klasszikus,
mind a modern molekuláris szintû vizs-
gálati módszerek felhasználásával – a
gazdasági növények és állatok
stressztûrõ képességének, valamint a
változó környezeti tényezõkhöz való
alkalmazkodási folyamatok vizsgála-
ta. A bemutatott anyagok színvonalát,
valamint az érdeklõdõk nagy számát te-
kintve úgy érezzük, hogy a rendezvény
elérte célját: egyrészt az intézetek ered-
ményeinek bemutatását a széles nagy-
közönségnek, másrészt hozzájárult az
agrárkutatásban meghatározó szerepet
játszó intézmények még eredménye-
sebb együttmûködéséhez. 

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

Janda Tibor

„Velünk élõ tudomány”: 
gyakorlatorientált kutatások 

az Agrártudományi Kutatóközpontban
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Minden minõsített vetõmag értéke-
sítési, illetve felhasználási sze-

zonjának megvan a maga egyedisége,
viszont a legtöbbjükre általában jellem-
zõ egyes növényfajok vagy fajták vetõ-
magjának régiós, esetleg országos kész-
lethiánya. Ezek kialakulása elsõsorban
az aktuális év termény-elõállításainak
mennyiségi és minõségi eredményeivel,
valamint a vetésig megvalósuló értéke-
sítés sikerét vagy kudarcát alapul vevõ
évjárati fajtaválasztási igényekkel ma-
gyarázhatók. Mindez kirívóan jelentkez-
het az átlagosnál nagyobb terméseket re-
alizáló gazdasági években, mikor egyes
növényfajok, illetve fajták többlet vetõ-
magja is kevésnek bizonyul, más, koráb-
ban közkedvelt fajták vetõmagja viszont
az adott évben az aktuális igények szint-
jén akár a következõ 1-2 év vetõmag
szükségletét is fedezhetnék.

Ezen évjárati torzulások a 2013 õszi
szezonban is megjelentek és kérdés,
hogy a 2014 tavaszi szezon is hasonló
gondokkal fog-e küzdeni. Minden esetre
mi felkészültünk...

A kora tavaszi vetésû étkezési száraz
borsóra évrõl-évre visszatérõ, stabil ér-
deklõdés van, melynek kiszolgálása ér-
dekében biztosítjuk a féllevélkés, sárga
magvú Santana (2006) és választékbõ-
vítõként a zöld magvú Zekon (1998) faj-
ták minõsített vetõmagját, illetve a várt-
nál nagyobb igény esetén egyéb fajtával
is állunk ügyfeleink rendelkezésére.

A tavaszi kalászosok legmeghatáro-
zóbb növényfaja a tavaszi árpa, mely-
nek II. fokú vetõmag piacán a Conchita
(2009) fajta most tavasszal kerülhet or-
szágosan olyan mennyiségben a közter-
mesztésbe, mely az évrõl-évre növekvõ
vetõmag igényt már kielégítheti. Az el-
múlt évek vetõmag-elõállítói és üzemi
tapasztalatai alapján a Conchitát a jelen-
leg vezetõ sörárpákhoz hasonló agronó-
miai tulajdonságok jellemzik figyelemre
méltó termõképesség mellett. E fajta jó
lehetõséget kínál azon kettõs hasznosítá-
sú tavaszi árpafajtát termesztõ gazdasá-
goknak, ahol a takarmányozás mellett a
termés esetleges malátaipari célú értéke-
sítését az eseti sörárpa hiány és a megfe-
lelõ minõségi paraméterek határozzák
meg, viszont a termõképesség az elsõd-
leges szempont.

Borsó vetõmagtól kalászosokon át szójáig
Kora tavaszi fajta és vetõmagkínálat 2014
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Tavaszi búza
Mv Karizma � � � �

Mv Kikelet � �

Lona � � � �

Vánek � � � �

Tavaszi zab
Mv Pehely � � � � � � � � � �

Kwant � � �

Tavaszi árpa
Conchita � � � � �

Étkezési száraz borsó
Santana � �

Zekon �

Szója
Bagera � �

Faj/Fajta

Tavaszi búzából a legnagyobb vá-
lasztékot kínáljuk két fakultatív (Mv
Karizma, Mv Kikelet) és két tipikus ta-
vaszi életformájú (Lona, Vánek) fajtá-
val. A prémium minõséget adó szálkás
Lona (1996) vezetõ pozícióját idén már
átvette a tar kalásztípusú Vánek (2004),
mely a klasszikus tavaszi búzák között
– a manapság legfõbb szempontnak te-
kintett – termõképességével emelkedik
ki jó malmi minõség elérése mellett.

Elsõsorban a minõségbúza termelõ
régiókban tovább terjedt a szálkás ka-
lásztípusú Mv Karizma (2009) járóbú-
za, mely a Lona mellett alternatíva
mindazoknak, akik tavaszi vetésben ke-
resik a prémium minõséget adó búza-
fajtákat. A fajtát a tavaszi búzákra jel-
lemzõ terméspotenciál és kiemelkedõ
farinográfos minõség (általában A1)
jellemzi. Kukorica elõvetemény után
hasznos tulajdonsága, hogy a kalász
fuzáriumos megbetegedéseivel szem-
ben az átlagosnál jobb az ellenállósága.

Az Mv Kikelet (2010) járóbúza ko-
moly vetélytársa a Váneknek a termõké-
pesség és a jó malmi minõség területén.
Aki bõtermõ, szálkás kalásztípusú tava-

szi búzát szeretne, annak érdemes ezt a
fajtát választania.

A tavaszi zab széles vetésidõ opti-
muma és jó szárazságtûrõ képessége mi-
att is kedvelt a kora tavaszi vetésû nö-
vényfajok között.

Az egyedülálló állóképességû, ki-
emelkedõ termõképességû és beltartalmi
minõségû Mv Pehely (2006) immár má-
sodik éve a legelterjedtebb takarmányo-
zási célú tavaszi zab, mely néhány éven
belül teljesen leváltja a lengyel Kwant
(1998) fajtát.

Tavaszi fajtaajánlatunk a 2013. évi-
hez képest a Bagera szójafajtával bõ-
vül. A Bagera 2012 és 2013 években a
meglehetõsen eltérõ idõjárási körülmé-
nyek ellenére is figyelemre méltó ered-
ményeket produkált versenytársai kö-
zött, s ezért az eddigi szaporítói tapasz-
talatok alapján ígéretes korai érésû
szójafajtaként tekinthetünk rá. Vetõ-
magja egyelõre korlátozott mennyiség-
ben,  kipróbálásra lesz elérhetõ 2014 ta-
vaszán.
Vetõmag információ: +36 22 569 230 

Bakos Péter Kenéz
Elitmag Kft. 

Vetõmagok, 2014 tavasz: Hol jutok hozzá?
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Az európai nemzeti akadémiák
2001-ben Tudományos Tanácsot

(European Academies Science Advi-
sory Council, EASAC) alapítottak
azzal a céllal, hogy a társadalmakat
érintõ kérdésekben a testület elõse-
gítse a megalapozott tudományos
szempontok érvényesülését az uniós
döntéshozatali folyamatokban. E cél
jegyében az EASAC elnöke, Sir Brian
Heap és egyik választott alelnöke, Pá-
linkás József, a Magyar Tudományos
Akadémia elnöke az élettudományok,
az energetika, és a környezettudomá-
nyok témakörében készít tanulmányo-
kat, ajánlásokat a döntéshozók és az ér-
deklõdõk számára. A témák kidolgozá-
sát a Tudományos Tanács által
megbízott munkacsoportok végzik. Az
EASAC már jelentést készített a szinte-
tikus biológia eredményeirõl, tanul-
mányt tett közzé a fertõzõ betegségek, a
zoonózisok kezelésérõl, a mestersége-
sen elõállított nanoszerkezetek egész-
ségre gyakorolt hatásáról, a közvetlenül
a fogyasztóknak nyújtott genetikai
vizsgálatok lehetséges elõnyeirõl és ár-
talmairól. Foglalkozott a bioüze-
manyag-elõállítással is, amely egyre
nagyobb érdeklõdést vált ki, annak el-
lentmondásos megítélésérõl és környe-
zeti, gazdasági hatásairól. Jelenleg a
növényegészségügy, az uniót fenyege-
tõ, behurcolt kórokozók és kártevõk
kockázataival foglalkozik, míg egy má-
sik munkacsoportban a klímaváltozás
tudományos igényû megközelítésén
dolgoznak. Ez év júniusában pedig a
„Jövõ vetése” címmel jelentette meg
nagy érdeklõdést kiváltó tanulmányát,
mely közel hetven oldal a releváns hi-
vatkozásokkal együtt. Ez elsõsorban
szakembereknek, a döntéshozók háttér
szakértõi számára írt tanulmány, emel-

lett közérthetõ formában, mintegy 15
oldalon összegzõ írást is kiadtak, nem
megfeledkezve egy kétoldalas összegzõ
ajánlásról sem. Az elõzõekben említett
tanulmányok letölthetõk a Tudományos
Tanács honlapjáról, a többi EASAC ál-
tal jegyzett dokumentummal együtt
(www.easac.eu).

A „Jövõ vetése” tanulmány a
földhasználat, a fenntartható élelmi-
szer termelés és a növénynemesítési
innováció stratégiai kérdéseit taglal-
va felhívja az Európai Unió döntés-
hozóinak figyelmét, hogy sürgõs be-
avatkozására van szükség ahhoz,
hogy a mezõgazdasági termelés fenn-
tarthatósága, a biodiverzitás megõr-
zése és az európai élelmiszer ellátás
biztonsága érdekében Európában is
lehetõvé váljon az innovatív biotech-
nológiai módszerek szélesebb körû
alkalmazása.

A tanulmány rámutat arra, hogy az
Európai Uniónak növelnie kell a növé-
nyi eredetû biomassza termelését élel-
miszer, takarmány és ipari alapanyag
elõállítás céljából, hogy jelentõsebb
mértékben legyen képes az önellátásra,
egyben növelve gazdasági versenyké-
pességét a fejlõdõ országokkal és az
Egyesült Államokkal szemben. Ebben
hangsúlyozottan szerepet kell kapjon a
biotechnológia, mert e téren az unió
messze elmarad a versenytársaitól. A
minõségi élelmiszer fenntartható elõál-
lításához olyan növényekre van szük-
ség, amelyek magasabb termõképes-
ségük révén jobban kihasználják a kor-
látozott földterület adta lehetõségeket,
miközben termelésük a lehetõ legcse-
kélyebb környezeti terhelést okozza.
Az ilyen fajták nemesítéséhez azonban
a biotechnológia nyújtotta minden le-
hetséges eszköze szükséges. 

Az egyes módszerek közül nem elvi
alapon, hanem eredményességüket és
hatásukat megbízhatóan elemzõ tudo-
mányos bizonyítékok alapján kell vá-
lasztani. 

A dokumentum kitér és részletes
értékelést ad az EU mezõgazdaságá-
nak számos idõszerû problémájáról.
Nemzetközi bizonyítékok alapján és
azokat részletesen elemezve megálla-
pítja: a jelenlegi uniós szabályok kö-
vetkezménye, hogy az EU-ban a me-
zõgazdasági innováció messze elma-
rad a versenytársakétól, ami az európai
tudományos, környezetvédelmi és
élelmiszer-biztonsági célkitûzések el-
érését egyaránt akadályozza. A tanul-
mány rámutat arra is, hogy más ipar-
ágakhoz hasonlóan a szabályozásnak a
jövõben a megtermelt, elõállított ter-
mék tulajdonságaira, nem pedig az
elõállítás módszerére kellene koncent-
rálnia. A jelenlegi lassú és igen költsé-
ges, a multinacionális óriásvállalatok-
nak kedvezõ környezet helyett a nyílt
innováció megteremtését, a kisebb
vállalatok színre lépésének elõmozdí-
tását támogató stratégiát szorgalmaz-
za. A jelentés kiemeli, hogy a növény-
nemesítés szabályozásának nem sza-
bad akadályoznia a tudományos
eredmények hasznosítását, vagy gátol-
nia az innovációt, és elnyomnia a vál-
lalkozó kedvet a kis- és középvállalko-
zások és az állami szféra körében. Fel-
hívja a figyelmet arra is, hogy az EU
szakpolitikai döntései befolyással bír-
nak a világ más régióira is, így elsõ-
sorban a súlyos élelmiszerellátási gon-
dokkal küzdõ afrikai kontinensre és a
jelenlegi uniós stratégia félreértelmez-
hetõ a fejlõdõ világban zajló folyama-
tok ismerete nélkül.

Balázs Ervin

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 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.

A jövõ vetése
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Az MTA ATK Mezõgazdasági Inté-
zet szervezésében idén már két al-

kalommal került sor olyan szakmai ta-
nácskozásra, ahol innovátorok és be-
fektetõ cégek találkozhattak
egymással. Az 1. magyarországi work-
shopot Martonvásáron rendeztük meg
2013. június 12-én. A tanácskozáson
résztvevõk megismerhették a projekt
céljait, az addig megtett lépéseket és a
közeljövõ várt eredményeit. Bemutat-
kozott a fiatal innovátorok nemzeti
központja, melyet Gödöllõn hoztak lét-
re, majd fejlesztõi oldalról is bepillan-
tást adtunk egy innováció életútjába. 

A 2. workshopot Gödöllõn, a Szent
István Egyetemen tartottuk (1. kép)
2013. szeptember 24-én, amit dr.
Gyuricza Csaba dékán nyitott meg. A
megjelent érdeklõdõknek három
innovátor és három befektetõ cég is be-
mutatkozott, akik kiemelték a projekt
számukra hasznos szolgáltatásait. 

Minderre, az a 2012 októberében
elindult SEE pályázat adott lehetõsé-
get, amelynek címe: „Fiatal innová-
torok hálózatának létrehozása az ag-
rár-élelmiszeriparban a fenntartható
fejlõdésért (NO-BLE Ideas). A pro-
jektben 13 partner vesz részt, Magyar-
ország mellett még 6 délkelet-európai
országból. Magyarországról az MTA
Agrártudományi Kutatóközpont és az
INNOREG Közép-magyarországi Re-
gionális Innovációs Ügynökség járul
hozzá a kétéves program sikeréhez,
amelyet az Európai Unió, valamint a
Magyar Köztársaság közösen finanszí-
roz. 

Ez a projekt lehetõséget ad arra,
hogy bárki részese legyen, egy európai
szintû agrár-élelmiszeripari innová-
ciós hálózatnak. A már mûködõ hon-
lapon létrehoztak egy platformot, egy
virtuális piacteret, ami teljes nyitott-
sággal fogadja be a mezõgazdaság-
ban és az élelmiszeriparban dolgozó,
kutató fiatal innovátorok ötleteit,
ami lehet még csak egy elmélet a terve-
zõ asztalon, egy már kész termék, vagy
akár egy szolgáltatás is.

Van egy jó ötlete?

1. kép A NO-BLE Ideas program második szakmai tanácskozásának 
résztvevõi Gödöllõn 

A projekt helyi irodáját (Local
Point) Magyarországon az INNOREG
mûködteti Gödöllõn. Szolgáltatások
széles skálájával támogatják a fiatal
innovátorokat, ötleteik alkalmazható-
ságát, továbbá a transznacionális
együttmûködéseket az innovátorok kö-
zött.

A projekt során workshopok és
fesztiválok segítik az ötletek bemutatá-
sát. Magyarországon 2014-ben lesz
ilyen fesztivál és újabb két workshop.
A legjobb NO-BLE ötletek egy nem-
zetközi találkozón mérettetnek meg
2014 márciusában, Bulgáriában, ahol
valamennyi célországból jelen lesznek
az ötleteket, fejlesztéseket, termékek
terjesztését finanszírozó vállalatok és
befektetõk is. A projektötletek egy
ûrlap kitöltésével nyújthatók be,
amit a www.agrar.mta.hu oldalról
tölthetnek le.

Ha Önnek, vagy cégének van egy
jó ötlete, amelynek megvalósításához
segítõket, támogatókat keresne, jelent-
kezzen innovátornak a NO-BLE
Ideas programba! A hálózatra való

regisztráció segítségével európai szin-
ten mutathatja be ötletét, termékét
vagy szolgáltatását, így láthatóvá válik
valamennyi tagország potenciális be-
fektetõje számára. 

Elérhetõségek: 
http://network.nobleideas.eu/
www.nobleideas.eu 
www.agrar.mta.hu
www.innoreg.hu
https://www.facebook.com/pages/ 

No-Ble-Ideas/121702464670229

„A projekt a South East Europe
Programban az Európai Unió és a Ma-
gyar Köztársaság társfinanszírozásá-
val valósul meg.”

Micskei Györgyi – Árendás Tamás –
Fodor Nándor



312013/2

Növénybiológiai tábor Martonvásáron
Atudományos utánpótlás nevelését nem

lehet elég korán kezdeni. Ennek szelle-
mében az MTA Agrártudományi Kutatóköz-
pont Mezõgazdasági Intézetében a Növény-
élettani Osztály kutatói 2013. november 4.
és 8. között középiskolás diákok számára
tehetséggondozó tábort szerveztek. A prog-
ramokon az érdi Vörösmarty Mihály Gim-
názium 30 diákja és 3 kísérõ tanára vett
részt. A program célja, hogy a biológia
és/vagy kémia iránt érdeklõdõ diákok megis-
merkedhessenek a növénybiológiai kutatás
lényegével, mindennapjaival, a laboratóriu-
mi munka sajátosságaival. Mindezek során
olyan információkkal egészíthetik ki a tan-
órákon, szakkörökön szerzett ismereteiket,
amiket egyrészt a továbbtanulásban, más-
részt a kutatói munkához szükséges logikai
gondolkodás bevezetésével a mindennapok-
ban is alkalmazhatnak. Ezek keretében meg-
ismerkedtek a legalapvetõbb növényélet-
tani folyamatok, mint pl. a fotoszintézis,
vagy a kedvezõtlen környezeti tényezõk-
höz való alkalmazkodási mechanizmusok
alapjaival, valamint ezen folyamatok vizs-
gálati módszereivel. Ennek során egy héten
át minden nap elõadásokon vettek részt, va-
lamint laborgyakorlatok keretében maguk is
elsajátíthattak néhány alapvetõ laboratóriumi
technikát.

Több évtizedes tapasztalatunk szerint
nagyon sok középiskolás diák anélkül vá-
laszt pályát, hogy azt elõtte jobban megis-
merné. Különösen igaz ez a mezõgazdasági
és a kutatói pályákra. A diákok elméleti, va-
lamint gyakorlati ismereteinek bõvítésén túl
igyekszünk a lehetõ legpontosabb képet ad-
ni ezen területek lehetõségeirõl és nehézsé-
geirõl is. A tudományos életbe való bete-
kintéssel egyfajta látókörbõvítés is együtt
jár. Egyrészt az intézet megismerése hozzá-
járulhat a jövõbeni pályaválasztásukhoz,
másrészt „tudományos” szemléletmódjuk
kialakításához is. A sikeresnek mondható
program után azt tervezzük, hogy amennyi-
ben a források a jövõben is rendelkezésre
állnak, a tanfolyamot évente beindítjuk a
fent megfogalmazott célokkal.

A program „Betekintési lehetõség a nö-
vénybiológiai kutatásokba középiskolások
számára” címmel, az Emberi Erõforrások
Minisztériuma megbízásából az Oktatásku-
tató és Fejlesztõ Intézet és az Emberi Erõ-
forrás Támogatáskezelõ által meghirdetett
NTP-KNYT-MPA-12-002 kódszámú pályá-
zat támogatásával valósult meg.

Janda Tibor
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1953-ban minõsítették Magyarorszá-
gon és Európában az elsõ hibridkuko-
ricát, az Mv 5 DC hibridet (1. kép).
2013-ban a hibridkukorica bevezeté-
sének 60. évfordulóját ünnepeljük
Martonvásáron. Úgy véljük, ez alka-
lommal helyénvaló, ha fotókkal is
megemlékezünk azokról a híres vona-
lakról, amelyeknek a hibridkukorica
elõállítását köszönhetjük. Nemesítõ-
jük, Pap Endre sajnos nem lehet már
közöttünk, de vonalainak (01, 014,
0118a, 0118b és 156) jelentõs része is
magas kort megért, bár ma már csak
fotókról emlékezünk rájuk is. 

Az 1953-ban minõsített, Európá-
ban elsõ hibrid, az Mv 5 DC különle-
ges összetételû volt: (0118b x 156) x
(C5 x 014). Hasonló szerkezetû hibri-
det sehol máshol sem elõtte, sem utá-
na nem minõsítettek. A 0118b, a 156
és a 014 egyaránt a Mindszentpusztai
sárga lófogú fajta C0 ciklusából szár-
maztak (1. táblázat). Ez jelezte a ne-
mesítõje, Pap Endre eredeti koncepci-
óját, aki sikeresen megõrizte a fajtája
diverzitását és amellett fejlesztette
termõképességét és egyéb tulajdonsá-
gait. Jugoszláv nemesítõk (pl.

Kukorica vonalak Martonvásáron 
az 1950-es években

1. kép Az Mv 5 hibridkukorica

2. kép A 0118b kukorica vonal

Miladin Vukovics) a Rumai-
Vukovári-Bélyei lófogú fajtából szá-
mos értékes vonalat állítottak elõ
(V156, V312, V390, V395, NS795,
OS4-9 stb.), de olyan hibridet nem le-
hetett belõlük elõállítani, amelyben
mindkét oldalon azonos származású
vonalak lettek volna.

A 0118b vonal (2. kép) rendkívül
jól kombinálódott és korai hibrideket
adott. Hibridjei kitûnõen alkalmaz-
kodtak eltérõ talajtípusokhoz és trá-
gyaellátáshoz. Sajnos azonban a gyö-
kér- és szárerõsségük nem érte el az
átlagot. A 0118b fenntartása is gondot
jelentett, már a ’70-es évek közepére
a szaporítóanyaga elveszett. 

A 156 vonal (3. kép) volt a legér-
tékesebb MPS származású vonal.
Nagy termést örökített, szinte minden
más származású korabeli vonallal ki-
tûnõen kombinálódott. 3 millió hek-
tárra elegendõ vetõmagot állítottak
elõ a genetikai hozzájárulásával.
Sajnos a gyökér- és szárprobléma a
156 vonal hibridjeiben is jelentkezett,
bár kisebb mértékben, mint a 0118b
hibridjeinél. A 156 vonal az SC hibri-
dek korszakában is nagy jelentõséget

kapott. Számos rokon vonal elõállítá-
sához járult hozzá, melyeknek némely
hibridjeit ma is használjuk. 

A 014 vonal (4. kép) genetikailag
meglehetõsen távol állt mind a
0118b-tól, mind a 156-tól, mivel
azokkal jól kombinálódott. A 014 vo-
nalat igen nagymértékben használták
a C5 vonallal szülõi SC-ben, amely a
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vetõmag elõállításban mindig nagy
termést és kitûnõ magminõséget biz-
tosított. A 014 vonal volt az elsõ mo-
dern értelemben is gyors szemtelítõ-
déssel és vízleadással bíró vonal,
amely ezen tulajdonságát örökítette
is. A 014 vonal felhasználásával
több, mint 2,7 millió hektár beveté-
sére elegendõ vetõmagot állítottak
elõ. Így a 014 vonal a második leg-
sikeresebb volt a Mindszentpusztai
sárgából.

A Mindszentpusztai sárga lófogú
vonalak hibridjeikben jelentõsen hoz-
zájárultak a hektáronkénti termés nö-
veléséhez, a termésbiztonság javításá-
hoz, a szántóföldi betegség ellenállósá-
gához. Jelentõségük különösen a
talajok természetes termõképességé-
nek hasznosításában, a szárazságtûrés-
ben és hõtûrésben mutatkozott meg.
Sajnos levélzetük hagyományosan ho-
rizontális orientáltságú volt, ezért az
50 000 tõ/ha-nál nagyobb állománysû-

rítést nem tolerálták. Ennél sûrûbb ál-
lományban gyökér- és szárdõlés is
gyakrabban fordult elõ. 

Kedves kötelességünk megemlé-
kezni az Európában másodikként minõ-
sített hibridkukoricáról, az Mv 1 DC-
rõl is, melyet 1955-ben minõsítettek.
Az Mv 1 genetikai összetétele (WF9 x
M14) x (C5 x 014) volt és kb. FAO
620-as érésidejû lehetett. Itt említjük
meg még az Mv DC 602 hibridet,
amelynek összetétele (WF9 x N6) x

3. kép A 156 kukorica vonal

4. kép A 014 kukorica vonal

Vonal Származás Vetésterület (ha) a vonal Gyakorisági 
genetikai hozzájárulása megoszlás (%)

alapján

C5 W23=Golden Glow 3 791 562 18,67

156 MPS C0 3 035 966 14,95

014 MPS C0 2 750 080 13,54

N6 Hayes Golden 2 276 511 11,21

WF9 Wilson Farm Reid 2 077 230 10,23

0118b MPS C0 1 590 761 7,83

M14 BR10 x R8 1 144 082 5,63

HMv 850 U.W.W.30 (HY-2 rel) 508 893 2,51

O1 MPS C0 391 512 1,93

Min6 Minn#13 385 068 1,90

M.p.f Mindszentpusztai fehér 330 402 1,63

W153R (Ia153 x W8) x Ia 153 289 428 1,43

B14 BSSS C0 238 907 1,10

1. táblázat Az ‘50-es években használt martonvásári hibridek szülõi vonalai
(1953–1983)
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5. kép A C5 kukorica vonal

(C5 x 014) volt, tehát közeli rokonok.
A két hibridbõl az 1950-es 1960-as
években közel 7 millió hektárra ele-
gendõ vetõmagot értékesítettek.
Mind az Mv 1, mind az Mv DC 602 ké-
sei hibridek, melyeknek kézi törése
szeptember végén és októberben tör-
tént. Nagy szemnedvesség-tartalmuk
miatt eltartásuk csak góréban történõ
utóéréssel, szárítással volt lehetséges. 

A szülõvonalak közül igen fontos
volt a C5 vonal (5. kép), amely nagy
stabilitást adott az Mv 1-nek, a vetõ-
magtermesztését pedig gazdaságossá
tette. A C5 vonallal összesen 3,8 mil-
lió hektár bevetéséhez elegendõ vetõ-
magot szaporítottak. 

A legkésõbbi Mv 1 szülõvonal, az
igen késõi WF9 volt (6. kép). A WF9
Magyarországon is igen sikeres, hi-
szen segítségével több, mint 2 millió
ha bevetéséhez elegendõ vetõmagot
állítottak elõ. Troyer (2002) szerint a
WF9 a világ valaha volt legsikeresebb
vonala, amely biztonságossá és olcsóvá
tette az USA-ban a vetõmag-elõállítást,
és használatának 40 éve alatt annyi ve-
tõmagot állítottak elõ, amelyet szinte
lehetetlen túlszárnyalni. 

Az M 14 vonal (7. kép) volt az Mv
1 egyik kevéssé ismert vonala, amelyet
az Mv DC 602-ben le is cseréltek az N6
vonalra. A cserét az indokolta, hogy az
N6 vonal hozzájárult a hibridjei jobb
rostos üszög rezisztenciájához. 

Az 1950-es években indult hibrid-
kukorica vetõmag elõállításának mind-
össze 10-15 vonal fenntartásáról és el-
szaporításáról kellett gondoskodnia.
Ezek a vonalak alkalmasak voltak kb.
40 hibrid elõállításához. Ma már Ma-
gyarországon és külföldön is több mint
180 hibrid elõállításához szükséges
több száz szülõvonal fenntartásáról és
szaporításáról gondoskodunk. 

Az 1950-es években ez a 10-15 vo-
nal is elég sok gondot jelentett, hisz’

nem voltak korábbi tapasztalatok. Szá-
raz évek akkor is voltak, és a bõtermõ
WF9 vonal szaporításakor többször
elõfordult, hogy csak néhány kg vetõ-
magot sikerült elõállítani hektáronként.
Ma már szerencsére az elõzõ nemesítõ-
és vetõmagtermesztõ nemzedékek
hasznos tapasztalataira építhetünk, így
a vetõmagtermesztés kockázatát csök-
kenteni lehetett.

Hadi Géza – Pintér János – 
Pók István – Marton L. Csaba

6. kép A WF9 kukorica vonal 7. kép Az M14 kukorica vonal
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Robert Koch, akit a mai értelemben
vett bakteriológia egyik megterem-

tõjének is tekintünk, az 1800-as évek
második felében még hálószobájának
íróasztalánál vizsgálta a lépfene (antrax)
kórokozóját, a Bacillus anthracis-t. Ma
ez már elképzelhetetlen lenne.

Az évek során fokozatosan szigo-
rodtak a mikrobiológiai laborokra vo-
natkozó elõírások, amiket a 2001-es
amerikai terrortámadás és az antrax spó-
rákat tartalmazó levelek csak felgyorsí-
tottak. Ma Magyarországon az
2000/54/EK irányelv és a 61/1999. EüM
rendelet szabályozza a munkájuk során
biológiai anyagokkal kapcsolatos koc-
kázatoknak kitett munkavállalók védel-
mét. Ezek a mikrobiológiai laborokat
négy osztályba sorolják, melyek közül a
1-es a legalacsonyabb, míg a 4-es a leg-
magasabb biztonsági fokú.

A fertõzõ betegségek nemzetközi
színvonalú és versenyképes kutatásához
napjainkban elengedhetetlen egy leg-
alább 3-as szintû biztonsági labor
(biosafety 3 level laboratory = BSL3 la-
bor). A legtöbb nagy gazdasági kárt
okozó vagy zoonótikus (állatról emberre
terjedõ) kórokozó vizsgálata ma már
csak ilyen laboratóriumi körülmények
között engedélyezett. Ennek ellenére
mindmáig hiányzott ez az infrastruktu-
rális háttér a hazai állategészségügyi ku-
tatások mögül. 

Ez volt az oka annak, hogy a 2012
januárjában benyújtott Lendület pályá-
zatom gerince és legfõbb vállalása egy
ilyen 3-as szintû biztonsági labor kiala-
kítása volt. A pályázat elnyerésével az-
tán bele is vágtam a labor kialakításának
rögös folyamatába. Szerencsére mára
már látszik a fény is az alagút végén.

2012 nyarán végigjártam a hazánk-
ban fellelhetõ három másik ilyen, vagy
ehhez hasonló létesítményt, írtam kül-
földi kollégáknak, hogy a lehetõ legtöbb
adatot küldjék meg a laborjaikról, elol-
vastam több száz oldal jogszabályt és
ajánlást, valamint igyekeztem feltérké-
pezni azokat a magyarországi cégeket,
akik képesek lehetnek egy ilyen labor
felépítésére. Mivel egy ilyen típusú la-
bor tervezése különleges szakértelmet
igényel, ezért a megfelelõ tervezõ iroda
kiválasztása és a tervezés folyamata idõ-

ben jóval hosszabb volt, mint egy egy-
szerû mindennapos tervezés. Két hónap
alatt sikerült csak kiválasztani a megfe-
lelõ tervezõ irodát, a Pitvar Épületterve-
zõ és Szervezõ Kft-t. Kilenc különbözõ
szakképesítésû mérnök közremûködésé-
vel, folyamatos konzultációk mellett az
igen alapos kiviteli tervek végül 2013.
március 1-jére készültek el. A tervek
alapján azután hat különbözõ szakható-
ságtól kellett engedélyeket beszerezni.
A jogerõs építési engedélyt végül csak
május 23-án kaptuk meg, annak ellené-
re, hogy minden tõlünk telhetõt megtet-
tünk az engedélyezési folyamat felgyor-
sítása végett. A jogerõs építési engedély
kézhezvételét követõen még aznap, má-
jus 23-án megindítottuk a közbeszerzési
eljárást, amelynek eredményeként júni-
us 24-én kötöttük meg a szerzõdést a
nyertes generálkivitelezõvel, a CLH Hû-
tés és Klímatechnikai Kft-vel. Július fo-
lyamán zajlott a speciális alkatrészek le-
gyártása Franciaországban és Németor-
szágban, majd a helyszíni építési
munkálatok augusztus 1-én kezdõdtek
meg. A gépészeti munkákat a CLH Hû-
tés és Klímatechnikai Kft., az építészeti
munkákat az Óbuda Kft., az elektromos
és vagyonvédelmi munkákat az Elekt-
roszer Kft., az épületfelügyeleti és auto-
matika munkákat az Elcon Electronic
Kft. végezte. A labor 2013. október 24-
ére készült el. Jelenleg a labor egy hóna-
pos próbaüzeme zajlik, ami alatt a kü-
lönbözõ laboreszközök telepítése és be-
üzemelése is megtörténik. Az év végéig

3-as szintû biztonsági labor (BSL3) létesítése az
MTA ATK Állatorvos-tudományi Intézetében

A BSL3-as labor egység labor
szobája

Az 1-es gépház a befúvó klímablok-
kal és az elektromos és épületfelü-

gyeleti kapcsolószekrényekkel

Az épületfelügyeleti automatika rendszer kezelõfelületei
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Anyírlugosi kísérletekrõl 1994-ben
és 2011-ben napvilágot látott kiad-

ványok után ezúttal az Õrbottyánban
folytatott tartamkísérletek eredményeit
veheti kézbe az olvasó. A könyv alap-
vetõ ismereteket nyújt a homoktalajok-
ról. Kitér azok képzõdésére, hazai elter-
jedésükre, taglalja termékenységüket és
a rajtuk folyó gazdálkodást meghatáro-
zó tulajdonságaikat. Áttekinti e talajok
javításával, trágyázásával nyert több
évtizedes eredményeket és javaslatokat
fogalmaz meg a termékenység megõr-
zését szolgáló egyszerû és környezetkí-
mélõ eljárásokra a Duna-Tisza közi
õrbottyáni örökrozs és egyéb kísérletek
eredményeire támaszkodva. Nyelveze-
te egyszerû és közérthetõ, a fontosabb
fogalmakat értelmezi.

Az Elõszó megfogalmazza a kiad-
vány célját és áttekinti az MTA ATK
Talajtani és Agrokémiai Intézetében
folyt kutatásokat, az azokban résztve-
võket is megemlítve. Az 1950-es évek
végén, illetve a ‘60-as, ‘70-es években
beállított szabadföldi kísérletek (elsõ-
sorban a mûtrágyázási tartamkísérle-
tek) jó részét a mai napig sikerült meg-
õrizni két fontos homoktájunkon. Az
Õrbottyáni Kísérleti Telep a Duna-Ti-

sza közi meszes, míg a Nyírlugosi Te-
lep a nyírségi savanyú homokot képvi-
seli. Az immár 5 évtizedes kutatások
sokat adtak a hazai talajtani,
növénytermesztéstani tudományoknak
és a gyakorlatnak. Eredményei beépül-
tek a homoki gazdálkodásba, szakta-
nácsadásba, oktatásba, kutatásba egy-
aránt. A megszakítás nélkül folyó kísér-
letek felbecsülhetetlen nemzeti értéket
jelentenek, nélkülük a jövõ homoki
gazdálkodása, környezetkímélõ eljárá-
sok bevezetése nehezen képzelhetõ el.

A következõ fejezet a növénytáplá-
lással kapcsolatos elméletek fejlõdését
tekinti át az ókortól napjainkig. Bemu-
tatja a modern természettudomány ki-
alakulását az 1800-as évek elejével lét-
rejött mennyiségi kísérletes módszertan
nyomán. Igazi élmény az olvasó számá-
ra visszamenni a múltba, megérteni a
növénytáplálási gondolat fejlõdését. 

A szerzõk külön fejezeteket szentel-
nek a szabadföldi kísérletezés kialaku-
lásának bemutatására a talajtulajdonsá-
gok ismertetésére. A könyv kitér a tala-
jok fizikai, kémiai, víz-, levegõ- és
hõgazdálkodási jellemzõire. Tárgyalja
továbbá a homoktalajok elterjedését, tí-
pusait és végül mûvelésük módozatait.

Az V.-VIII. fejezetek az örök rozs, az
50 éves rozs monokultúra eredményeit
adják közre. Az olvasó megismerkedik
a kísérlet elsõ évtizedének (1961-1972)
terméshozam, talaj- és növényvizsgála-
ti adataival. Majd sor kerül a további
évtizedek tanulságainak összefoglalá-
sára, a trágyahatások és az évhatások,
illetve a csapadékellátottság kölcsönha-
tásainak feltárására. 

A X. fejezet a kísérleti telep egyéb
tartamkísérleteinek eredményeire tá-
maszkodva tárja az olvasó elé a mûtrá-
gyázás mechanizmusát. Búza, kukori-
ca, lucerna, tritikále, napraforgó, olaj-
özön, sárgarépa, árpa és köles
növényfajok példáján tanulmányozhat-
juk, hogyan növelhetõ a termés a mû-
trágyák használatával. A XI. fejezet a
mûtrágyázási szaktanácsadás ajánlott
módszereit ismerteti. Az általános rész
magában foglalja a fõbb talajtípusok
jellemzését trágyázástani szemszögbõl
és a trágyaigény tudományos becslésé-
nek módozatait, a talajvizsgálatok,
tápelemmérlegek, táblatörzskönyvi
adatok értékelését. A részletes tanács-
adás érinti a kalászosokat, a kukorica,
repce, napraforgó, burgonya, lucerna
növényeket, valamint a gyepeket. Egy

Könyvismertetés
Kádár Imre – Márton László – Láng István: Az õrbottyáni 50 éves örök rozs 

és egyéb mûtrágyázási tartamkísérletek tanulságai

szeretnénk még a labor mûködéséhez
szükséges használatbavételi engedélye-
ket is beszerezni, hogy ezt követõen
2014 elején megkezdhessük a minden-
napi munkát a laborban.

A biztonsági labor alapterülete 36,3
m2, amely négy, egymásból nyíló helyi-
ségre oszlik; egy öltözõre (7,7 m2), egy
zsilip szobára (3,8 m2), egy labor szobá-
ra (20,3 m2) és egy állatszobára (4,5 m2).
Ez egészül még ki egy 5,6 m2 szélfogó-
val, valamint egy 7,6 m2-es és egy 4,6
m2-es gépházzal. A labor biztonságát ri-
asztórendszer, a kontrollált bejutást pe-
dig kártyás és ujjlenyomat olvasós
beléptetõ rendszer biztosítja. A labor he-
lyiségekben egyre csökkenõ nyomásvi-
szonyok uralkodnak (-10 – -60 Pa), és
mind a befújt, mind pedig az elszívott
levegõt H14-es HEPA filterek szûrik
meg. Az ajtók, a padozat és a falak lég-
mentesen zárnak és vegyszerálló, mos-

ható felülettel rendelkeznek. Egy esetle-
ges meghibásodásból származó leállás
kivédésére a légkezelõ gépek duplán ke-
rültek elhelyezésre. Áramszünet esetén
a labor mûködését egy szünetmentes
tápegység és egy aggregátor külön be-
avatkozás nélkül is 24 órán keresztül ké-
pes biztosítani. A labor rendszereinek
összehangolt mûködését egy számító-
géprõl és szükség esetén mobiltelefonról
is hozzáférhetõ épületfelügyeleti auto-
matika rendszer irányítja. A labor leg-
fontosabb berendezési tárgyai/mûszerei
az alábbiak: átadó autokláv, ultra-mély-
hûtõ, hûtõ-fagyasztó, CO2 termosztát,
Class 2 és 3-as lamináris fülkék, mik-
roszkóp, thermoblokk, számítógép, va-
lamint 40 db patkány és 60 db egér
egyedi elhelyezését lehetõvé tevõ, egye-
dileg ventilált állatketrec.

A labor létrehozásának költsége
bruttó 110 millió forint, melyet rész-

ben a Lendület programból, részben
pedig az akadémiai infrastrukturális
hálózat megújítása keretében elnyert
forrásokból fedezünk. Az MTA ATK
Állatorvos-tudományi Intézetében 30
éve nem történt ekkora volumenû be-
ruházás. 

Nagy reményeket fûzünk a labor mû-
ködéséhez. Reméljük, hogy segítségével
színvonalas kutatási munkákat tudunk
majd végezni, bekapcsolódhatunk nem-
zetközi kutatási projektekbe, és elõsegíti,
hogy sikeresen szerepeljünk a különbözõ
nemzetközi pályázatokon. Reményeink
egyelõre beigazolódni látszanak, ugyan-
is már sikerült is elnyernünk egy FP7-es
pályázatot 96 millió Ft értékben, többek
között annak is köszönhetõen, hogy a
konzorciumban szükség volt egy olyan
magyar partnerre, aki rendelkezik egy
ilyen laborral.

Gyuranecz Miklós
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Ha a Beethoven Múzeumban vagyok, gyakran megkérdezik tõ-
lem, ki az a Pap doktor, akinek emlékét bronzba öntve õrzi az
intézet kerítése mellett álló hatalmas atlasz cédrus? Most, a
magyarországi hibridkukorica születésének 60. évfordulója
kapcsán itt az alkalom felvillantani, milyen ember is volt Õ.

Az elméleti genetikus
1896. február 13-án, Baján született, kereskedõ családból

lett 1000 kataszteri holdas földbirtokos családba. Gyermekkorát
megosztva töltötte édesapja mindszentpusztai birtokán Sárbo-
gárd határában, illetve szüleinek budapesti, Báthory utcai laká-
sában.  Diákként barátjának mondhatta a késõbb nagy fizikussá
lett Szilárd Leót, a gimnáziumi évek alatt pedig nagy hatású ta-
nárának Benedek Marcellt. Nagyon vonzódott az irodalomhoz,
így valósággal bálványozta Ady Endrét.

Súlyos terhet jelentõ csípõficammal született, amit akkori-

ban még nem tudtak kezelni. 17 éves korában õ maga jött rá sok
energiával, tréningezéssel, hogyan javíthat állapotán, hogyan te-
heti magát „mozgékonyabbá és strapabíróbbá”. Nemhogy jó
gyalogló lett, de az átlagosnál sportosabb életet élt. Mozgáskor-
látozottságából adódóan nem tudott a gyerekek szokásos élénk
játékaiban részt venni, ezért szemlélõdött, rovart gyûjtött, meg-
figyelte az állatokat.

Az érettségit követõen Berlinben folytatta tanulmányait. A
kiváló genetikus, Baur professzor mellett kezdett a genetika tan-
széken tudományos munkát végezni a genetika hõskorában,
amikor még az egyetem potsdami kertjében a fõ tesztnövény az
oroszlánszáj, az egyedüli kísérleti állat pedig a nyúl volt, de mû-
ködött egy úgynevezett búzaosztály is, ahonnan majd anyagot
visz elsõ mindszentpusztai búza nemesítési próbálkozásaihoz.
„Doktormunkája” a házinyulak szín- és rajzolat öröklõdésébõl
készült Baur professzor tudományos mûhelyében.

A fiatal ember egyetemi pályára készült, különösen is az
elõbb említett professzorral német Nyugat-Afrikába,  az ottani
kísérleti intézetet  az elsõ világháború után újraindítani. Mindez
nem így történt, haza kellett térnie, de Erwin Baurral kapcsola-
ta nem szakadt meg, hazatérte után is 2-3 évente rendszeresen
meglátogatta õt Berlinben.

A jókedvû, vállalkozó gazda
Itthon, mint a család egyetlen gyermeke számára elképzel-

hetetlen volt nem vezetni apja mindszentpusztai gazdaságát.
Emellett természetesen hobbijának, a nemesítésnek élt.  Ez irá-
nyú tevékenységét – ki gondolná – édesanyjával kezdte mûvel-
ni, majd házasságától, 1927-tõl felesége segítette. Birtokán na-
gyon intenzíven gazdálkodott. Az akkor szokásos növényeken
túl zöldségféléket, különbözõ kerti magokat termesztettek, 30
holdon szõlõt mûveltek. 

A sokszínûséget jól tükrözi a birtok korabeli vetésszerkeze-
te:

300 hold búza;
250 hold kukorica;
120 hold cukorrépa;
200 hold borsó;
60 hold különbözõ „fõzelékmag”.

Abban az idõben gazdaság elképzelhetetlen volt állatok nél-
kül. Nekik is voltak lovaik, elsõsorban igavonók, komoly tehe-
nészettel rendelkeztek és tartottak sertéseket is.

Az intenzív gazdálkodást keskeny nyomtávú vasút, gõzeke,

„Istennek priviligizált sáfárai”
Pap Endre (1896- 1991)

rövid alfejezet a korábbi MÉM NAK
(1979) szaktanácsadás hibáira is rámu-
tat. A bemutatott példából kiderül,
hogy utóbbi olyan mérvû szakszerûtlen
túltrágyázásra ösztönözhet, mely a talaj
termékenységét komolyan veszélyez-
tetheti.

A könyv érdekes része a XII. feje-
zet, amely a légköri ülepedést, a kísér-
leti telepekre csapadékkal jutó kémiai

elemek agronómiai és környezeti jelen-
tõségét taglalja, Három éven át havi
rendszerességgel vett helyszíni csapa-
dék elemzésének tükrében mutatva be,
hogy a légköri csapadék elemhozamá-
nak agronómiai és környezeti jelentõsé-
ge nem elhanyagolható. 

A könyv az Akaprint Nyomdaipari
Kft. gondozásában jelent meg. Ajánlha-
tó a kutatás, oktatás, szaktanácsadás

számára egyaránt. Haszonnal forgathat-
ják a gazdák, akik megismerhetik a
szaktanácsadás során alkalmazott fo-
galmakat, talajaik jellemzõ tulajdonsá-
gait, melyek azok termékenységét és
ezzel a gazda jólétét is meghatározzák.
A kiadvány az intézet honlapjáról is le-
tölthetõ (http://mta-taki.hu/sites/all/
files/dokumentumok/orbottyan_50.pdf).

Ragályi Péter

Balás Eszter alkotása (1996)
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traktor, cséplõgép segítette. Volt tejüzemük, továbbá mint mel-
léküzem egy kis kõbánya is volt a birtokon.

Nagyon sok embert alkalmaztak. A munkáskérdést Õ is és
apja is liberálisan kezelték.  Jobban fizették õket, mint a szom-
szédok.   „Ez költségdifferenciában nem jelentett olyan nagyon
sokat, de elég volt ahhoz, hogy kellemes kooperatív atmoszféra
legyen a gazdaságban.”

Az alkalmazott genetikus, a kitûnõ nemesítõ
Abban az idõben, tehát a húszas-harmincas években, a ne-

mesítés a nagybirtokon folyt olyan, fõként jószágigazgatóként
mûködõ kiváló szakembereknek köszönhetõen, mint Baross
László vagy Székács Elemér. 1000 holdas gazdaságban ilyen te-
vékenység nem volt jellemzõ, kivételt jelentett ez alól Mind-
szentpuszta. Pap Endre a Berlinbõl hozott búzaanyaggal kezdett
dolgozni és 3-5 év után már jelentkeztek az elsõ eredmények,
ami azt jelentette, hogy fajtái jól szerepeltek az állami kísérle-
tekben. Kezdetben – már az egyetemi szünetekben is – a búzá-
val dolgozott többet, mégis a kukoricában jelentkeztek a jobb
eredmények a mindszentpusztai sárga lófogú és a mindszent-
pusztai fehér simaszemû fajtákban.

„Eredetileg úgynevezett kiválasztásos pedigré tenyésztés-
sel a gazdaságomban  termelt két fajta kukoricát kezdtem ne-
mesíteni.” Minthogy évrõl évre kevesebbet sikerült javítani raj-
tuk, új módszereken kezdett „spekulálni”. Azt gondolta: „ha
öntermékenyítem az anyanövényeket, talán jobban ki tudnám
selejtezni belõle a rossz tulajdonságokat, és megint összekever-
ni, és így a fajtáimat javítani. Akkor még fogalmam sem volt a
hibridmódszerrõl. Nagyon kezdetleges módszerrel dolgoztam,
mert még a zacskókat is házilag varrta a feleségem. Közben
hozzájutottam amerikai szakirodalomhoz, levelezésbe kezdtem
ottani kollégával, a háború elõtt még egy kis vetõmagcserére is
sor került. Rájöttem, hogy az én beltenyésztett törzseim jól fel-
használhatók lesznek az amerikai hibridmódszerhez. Mikor
Mindszent megszûnt, már nemcsak törzsek voltak, de már
megtörténtek az elsõ próbakísérletek is. Nagy terméstöbbletre
nyílt kilátás.”  Ezt a munkát folytatta Elõszálláson, a „cserebir-
tokon”, majd átmentette és befejezte Martonvásáron, ahol
„szép sima fejlõdése jött a munkának, 1955-re már 5-6 hibrid
kezdett sikeresen szerepelni”.

Martonvásáron elõfordult, hogy elmarasztalta Õt a kutatóin-
tézet munkáját felülvizsgáló bizottság, amiért eltért az úgyneve-
zett Odesszai Jegyzõkönyvben leírtaktól, amiért nem alkalmaz-
ta kellõen a haladó szovjet módszereket mint pl. a „pótbepor-
zást”. Viszont azt is mondták neki, „a tudomány szabadsága
lehetõvé teszi számára a más úton járást”. 

A tisztességét, a nagyvonalúságát példázza, hogy „köteles-
ségemnek tartottam nemcsak Martonvásár részére érni el ered-
ményt, hanem lehetõleg a magyar kukoricanemesítést cakkund-
pakk elõrevinni”.

1955-ben Budapesten hibridkukorica konferenciát rendeztek
ahová számos külföldi nemesítõt is meghívtak. 1956-ban pedig
már õt hívták meg Lengyelországba és Bulgáriába tapasztalatai-
nak átadására. 1957-ben a többi szocialista ország és a Szovjet-
unió következett volna.

Az 1956-os emigrálás után „az elsõ pillanattól kezdve állan-
dóan külföldre szakadt, de azért a magyar kísérleti ügyhöz tarto-
zó hazánkfia maradtam”. Ezért vált lehetségessé, hogy Erdei Fe-
renc hívására a hatvanas évektõl rendszeresen hazalátogasson,
végigjárja, tanácsaival segítse az itthon folyó munkát.

A XX. századi ember
Pap Endre, mint a Monarchia polgára Vilmos császár Ber-

linjében kezdte meg felsõfokú tanulmányait, doktorátusát már a
háború után, a köztársasági idõkben szerezte. 

Itthon a Tanácskormány idején a gazdasági cselédség Õt vá-
lasztotta meg elöljárójául.

Az 1000 holdas apai birtok Sárbogárd-Mindszentpusztán az
1942-es zsidó földreformig létezett, amit ekkor fölparcelláztak,
így ettõl fogva számára ez a birtok elveszett. Ekkor, 1943-ban a
nemesítéshez szükséges földterületet az elõszállási egyházi bir-
tokon bocsátotta rendelkezésére az ottani pap. Itt folytatta mun-
káját „amíg teljesen kiesett a világ”.  Õ csak ezt a néhány szót
használta ezekre az idõkre ami pedig munkaszolgálatot, bujká-
lást, 1944-45 telén Budapest ostromának átélését jelentette.

1945 tavaszán, amikor és ahogyan már lehetett vonaton,
gyalogosan, szekéren Sárbogárdra visszatérve a földrendezõ bi-
zottság juttatott ugyan részére 250 hold nagyságú  földbirtokot,
de Sármelléken. Itt is megpróbált gyökeret verni. Ezt követõen
a helyi bizottság döntését felülvizsgálva egy másik hatóság
mindössze 100 hold nagyságú területet engedélyezett neki egy
egészen más gazdaságban, távol a falutól. Ezt is elfogadta, és
két másik 100 holdas gazdával összefogva, azaz mintegy szö-
vetkezve, nagyon eredményesen gazdálkodtak egészen addig,
míg a kulákbirtokok mûködését lehetetlenné nem tették.

1947-ben Pap Endre elérkezettnek látta az idõt, felkeresni a
minisztérium illetékesét és kísérleteit, munkáját felajánlani a
magyar államnak.  Ezt követõen Jánossy Andor, a nemesítés
szellemi vezetõje megtekintette az anyagot, majd rövidesen ha-
tároztak, hogy alkalmazni fogják Õt a nemrég alakult marton-
vásári kutatóintézetben.

1948 decemberében az Államvédelmi Hatóság letartóztatta,
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gondozásában

internálták Dél-Budára, majd Kistarcsára, ahol a két bottal járó
emberrel kõmûvesmunkát végeztettek. Ekkor a nemesítést az Õ
levélbéli instrukcióinak megfelelõen a felesége folytatta.
Rendõri felügyelettel engedték el, de az ÁVH zaklatása folyta-
tódott. Ma már szinte elképzelhetetlen, de megtörtént, hogy
egy ilyen kvalitású embert órákig gyötörtek például azzal, hogy
munkacsapatából az emlékezetes 1953-as angol-magyar lab-
darúgómérkõzésen ki drukkolt a magyaroknak és ki az ango-
loknak.

1951-ben megélhette a kitelepítéssel járó riadalmat is.
Rajháthy Tibor közbenjárására, aki akkor az intézet igazgató-
helyettese volt, a kitelepítési határozat végrehajtásának idõ-
pontja elõtt fél órával motorosrendõr hozta meg a határozatot
visszavonó végzést.

Ennyi viszontagságon túl, lelki derûjét megõrizve követke-
zett el az 1956-os idõszak. Ekkor fia érthetelen és felfoghatat-
lan halálát követõen az akkor már 61 éves ember és felesége

úgy határoztak, hogy elmennek Magyarországról.  Angliában
telepedtek le, egy kis településen, Kelvedonban. Nemesítõ te-
vékenységét ott is, olyan sikeresen folytatta, hogy a hatvanas
években a Moszkvai Mezõgazdasági Kiállításon Nagy-Britan-
nia képviseletében vett részt, aholis személyesen beszélhetett
Hruscsov fõtitkárral.

Pap Endre hivatalos állami elismerésben soha nem része-
sült, annak ellenére, hogy semmiféle nehézség nem tántorította
el nemesítõi hivatásától. Akik személyesen találkozhattak vele,
sohasem felejtik derûs személyiségét, nagyvonalúságát, s azok-
kal együtt, akik nem ismerhették Õt, nagyrabecsüléssel és tisz-
telettel õrzik emlékét.

Bronzszobrát 1996-ban helyezték el a martonvásári intézet
parkjának sétányán.

A megemlékezést az Oral History Archivumnak adott élet-
interjú alapján készítette:

Molnár Dénesné

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0001 pályázat keretében



A magyar genetika méltán világhírû: 60 évvel ezelõtt hódította meg Európát 
a martonvásári Mv-5 hibridkukorica, és addig sosem látott terméseredményeket

produkált. Ezt a hazai sikertörténetet folytatjuk az utóbbi évek legújabb
nemesítéseivel, melyek kifejezetten a Kárpát-medence éghajlatán érzik otthon

magukat. Így kiemelkedõ alkalmazkodóképességrõl, vízleadásról és
termékenységrõl tesznek tanúbizonyságot.

Tegye eredményessé gazdaságát a Marton Genetics hibridkukoricákkal,
amelyek élvonalbeli minõséget garantálnak Önnek elérhetõ áron.


