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Fajtaelismerés
• Ez év augusztusában Török -

országban állami minősítést kapott, az
Mv Tallér őszi búzafajtánk.

• Szeptember 30-i határozatával a
NÉBIH Fajtaminősítő Bizottsága állami-
lag elismert fajtának minősítette az Mv
Bojtár, Mv Ménrót és Mv Kepe őszi
búzafajtáinkat.

Fajtabemutató
• Június 10-én, a Fejér megyei

Kalászos Gabona Fajtabemutatón a
több mint 150 fő érdeklődő részére
Zászlós Tibor, a Nemzeti Agrár -
gazdasági Kamara alelnöke „Az agrárin-
nováció főbb irányai”, Czetnerné
Kócsa Márta, a Fejér megyei KH
Földművelésügyi Igazgatóság vezetője
„Aktuális mezőgazdasági kérdések Fejér
megyében”, Bögyös Zsolt, az MVH
Fejér Megyei Kirendeltség vezetője „Az
agrár- és vidékfejlesztési támogatások
alakulása 2013-2014-ben”, Bedő
Zoltán, az MTA ATK főigazgatója „A
martonvásári kalászos gabonanemesítés
legújabb eredményei”, Marton L.
Csaba, az MTA ATK MGI tudományos
osztályvezetője „A martonvásári kukori-
canemesítés új eredményei”, Kulcsár
Ildikó, a Mezőmag Agrárház Kft. keres-
kedelmi igazgatója „A martonvásári
kalászos gabonák vetőmagellátása Fejér
megyében” címmel tartottak előadást,
majd Láng László és Árendás Tamás
vezetésével szántóföldi szemlén vettek
részt.

• Június 12-én tartottuk a Marton -
vásári Országos Kalászos Szakmai
Napot és Fajtabemutatót. A közel 500
érdeklődőt Bedő Zoltán főigazgató
üdvözölte, majd Vancsura József, a
Gabonatermesztők Országos Szövet -
ségének főtitkára a gabonaipar tenden-
ciáiról, Láng László az MTA ATK MGI
tudományos osztályvezetője a közter-

mesztésben lévő fajtáinkról, Marton L.
Csaba az új Mv kukorica hibridekről
tartott tájékoztatást. A szántóföldi szem-
le Láng László, Árendás Tamás és
Harmath Ákos, a Syngenta Kft. kam-
pánymenedzserének közreműködésével
a sokéves gyakorlatnak megfelelően zaj-
lott.

Tudományos tanácskozások
• A Magyar Tudomány Napja ren-

dezvénysorozat keretében idén az MTA
Agrártudományok Osztálya az MTA
Székház Dísztermében, november 6-án
tartotta „Az álomtól a felfedezésig” A
fenntartható fejlődés feltételrendszere az
agráriumban címmel a tudományt
köszöntő és népszerűsítő előadásait. Az
egybegyűlteket Lovász László, az MTA
elnöke köszöntötte. A Kutatóközpont
részéről Bedő Zoltán főigazgató tartott
előadást „A jövő növényeinek szerepe a
fenntartható fejlődésben” címmel.

Személyi hírek
• Az MTA Agrártudományok

Osztálya június 4-én megtartotta tiszt-
újító ülését, melyen Németh Tamás aka-
démikust, az MTA ATK Talajtani és
Agrokémiai Intézet jogelődjének egyko-
ri igazgatóját az Osztály elnökének,
Barna Balázs akadémikust, az MTA
ATK Növényvédelmi Intézetének koráb-
bi igazgatóját pedig az Osztály alelnö-
kévé választották.

Az új megbízatáshoz mindkettőjük-
nek gratulálunk, munkájukhoz sok sikert
és jó egészséget kívánva.

• A Magyar Tudományos Akadémia
testületében május hónap folyamán lezá-
rult tisztújító elnökségi ülést követően az
MTA Veszprémi Területi Bizottsága
június 25-én megtartotta elnökségi ülé-
sét, melyen Veisz Ottót, intézetünk
tudományos osztályvezetőjét alelnök-
nek, Tóth Balázs tudományos főmunka-
társát pedig tudományos titkárnak
választották.

• Az MTA Agrártudományok
Osztálya Tudományos Bizottságai ban
szeptember hó folyamán megtartott tiszt-
újító közgyűléseken titkos szavazással
az Állatorvos-tudományi Bizottság tag-
jai közé négy, a Növénynemesítési
Tudományos Bizottságba tizenegy, a
Növény védelmi Tudományos Bizottsági

tagok közé tizenkét, a Talajtani, Vízgaz -
dál kodási és Növénytermesztési Tudo -
mányos Bizottságba pedig nyolc, az
ATK-ban tevékenykedő vezető kutatót
választottak be. A Növénynemesítési
Tudományos Bizottság elnöke Veisz
Ottó, a Növényvédelmi Tudományos
Bizottság elnöke Kiss Levente lett. A
megválasztottaknak gratulálunk, sikeres
munkát és jó egészséget kívánunk.

• A Kutatóközpont vezetői, Bedő
Zoltán főigazgató, Lehoczky Éva és
Kiss Levente igazgatók, a Szent István
Egyetem Mezőgazdaság- és Környezet -
tudományi Kar dékánja, Gyuricza
Csaba meghívására 2014. október 17-
én látogatást tettek a gödöllői campu-
son. Ennek keretében – a jövőbeni
tudományos együttműködések erősíté-
sének szándékával – betekintést kaptak
a karon folyó oktató és kutatómunka
egyes részterületeibe. Egyúttal megálla-
podás történt arról, hogy az MTA ATK
Mezőgazdasági Intézetébe kihelyezett
Növénytermesztési és Növény neme -
sítési Tanszék vezetésével Árendás
Tamást, a Növény termesztési Osztály
tudományos főmunkatársát bízzák
meg.

PhD védések
• Papp Tibor az Állatorvos-tudomá-

nyi Intézet, az Új Kórokozók Felderítése
Témacsoport munkatársa a Szent István
Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori
Iskolájában 2013. június 11-én „Summa
cum laude” minősítéssel védte meg a
„Detection and characterisation of
adeno-, irido- and paramyxoviruses in
reptiles” című értekezését.

• Dr. Horváthné Uhrin Andrea a
Mezőgazdasági Intézet Kalászos
Gabona Nemesítési Osztály munkatársa
a Szent István Egyetem Növény -
tudományi Doktori Iskolájában 2014.
április 4-én „Summa cum laude” minősí-
téssel védte meg az „Őszi búza x
Triticum timopheevii hibrid utódainak
jellemzése” című értekezését.

• Sugár Eszter a Mezőgazdasági
Intézet Növénytermesztési Osztály mun-
katársa a Szent István Egyetem
Növénytudományi Doktori Iskolában
2014. április 4-én „Summa cum laude”
minősítéssel védte meg a „Marton -
vásári búza genotípusok növekedésdi-
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namikájának és termésprodukciójá-
nak vizsgálata különböző N-tápelem
szinteken” című értekezését.

• Sándor Renáta a Talajtani és
Agrokémiai Intézet Agrokémiai és
Növénytáplálási Osztály munkatársa a
Szegedi Tudomány Egyetem Környe -
zettudományi Doktori Iskolá jában
2014. április 24-én „Summa cum laude”
minősítéssel védte meg „A talaj-
növény-légkör rendszer modellezésé-
nek léptékfüggő problémái. A lépték-
függés a talaj vízgazdálkodási tulaj-
donságaiban, valamint a megfigyelt
hőmérsékleti adatsorokban” című
értekezését

• Sváb Domonkos László az Állat-
orvos-tudományi Intézet Enterális
Bakteriológia és Alimentáris Zoonózis
Témacsoport munkatársa a Szent István
Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori
Iskolában 2014. április 25-én védte meg
„Summa cum laude” minősítéssel a
„Szarvasmarha eredetű atípusos
Escherichia coli O157 törzsek virulen-
ciafaktorainak genetikai háttere”
című értekezését.

• Fetykó Kinga a Növényvédelmi
Intézet Állattani Osztályának munkatár-
sa a Szent István Egyetem Növény -
tudományi Doktori Iskolájában 2014.
május 15-én „Summa cum laude” minő-
sítéssel védte meg az „Autópályák
pajzstetű közösségeinek (Hemiptera:
Cocciodea) biocönológiai és ökológiai
elemzése” című értekezését.

• Koczor Sándor a Növény -
védelmi Intézet Alkalmazott Kémiai
Ökológiai Osztály munkatársa az
ELTE Biológia Doktori Iskolában
2014. június 10-én „Summa cum
laude” minősítéssel védte meg a
„Néhány növényvédelmi szempont-
ból jelentős mezeipoloska- és zöldfá-
tyolka faj kémiai ökológiájának
vizsgálata” című értekezését.

• Gelybó Györgyi a Talajtani és
Agrokémiai Intézet Talajtani Osztá -
lyának munkatársa az ELTE
Földtudományi Doktori Iskolában 2014.
szeptember 18-án „Summa cum laude”
minősítéssel védte meg a „Mező -
gazdasági területek produktivitásának
becslése műholdas és felszíni mérések
alapján” című értekezését.

• Megyeri Mária a Mezőgazdasági
Intézet Génmegőrzési és Organikus
Nemesítési Osztály munkatársa a Szent
István Egyetem Növénytudományi
Doktori Iskolájában 2014. szeptember

19-én „Summa cum laude” minősítéssel
védte meg a „Génbanki Triticum
monococcum tételek molekuláris cito-
genetikai elemzése és kiaknázása a
búzanemesítés számára” című érteke-
zését.

A minősítetteknek gratulálunk,
további munkájukhoz sok sikert és kitar-
tást kívánunk.

Vendégeink
• Június 26-án a búza érés, valamint

szeptember 22-én a kukorica bemuta-
tók időszakában tettek látogatást és
tájékozódtak a nemesítési kutatások
legújabb eredményeiről intézetünkben a
NÉBIH vezetői Oravecz Márton elnök
és Lukács József elnökhelyettes.

• Július 10-én Jenes Barnabás a
Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs
Központ megbízott főigazgatója és mun-
katársai ismerkedtek az intézetünkben
folyó kutatásokkal, majd szeptember 18-
án az MTA ATK Talajtani és Agrokémiai
Intézetében a meglévő együttműködések
idei eredményeit értékelték, illetve a
következő időszak aktuális feladatait tár-
gyalták meg.

• Szeptember 25-én intézetünkben
tartotta éves rendes küldöttközgyűlését a
Vetőmag Szövetség Szakmaközi
Szervezet és Terméktanács, melynek
keretében Feldman Zsolt FM államtit-
kár a vetőmag ágazatot érintő aktuális
szabályozási kérdésekről, valamint
Potori Norbert az AKI agrár- és vidék-
politikai igazgatója a növénytermesztés
2015-2020 között várható közvetlen
támogatási keretekről tartott előadást,
illetve Takács Géza elnök értékelte az
elmúlt év tevékenységét.

• Október 10-én intézetünkben tartot-
ták az MTA Veszprémi Területi
Bizottsága Élettudományi Szakbizott -
ságainak vezetői megbeszélésüket,

melynek keretében bemutatkoztak a
megválasztott új vezetők. Veisz Ottó
alelnök, a Területi Bizottságok szerepé-
ről és feladatairól, Tóth Balázs tudomá-
nyos titkár a szakbizottságok működésé-
ről és adminisztratív feladatairól tartott
előadást, majd a szakbizottsági elnökök
ismertették a tevékenységükkel kapcso-
latos terveiket és elképzeléseiket.

Rendezvények
2014. szeptember 26-án, immár

kilencedik alkalommal rendezte meg a
nagysikerű Kutatók Éjszakája prog-
ramot az MTA Agrártudományi Kutató -
központ Martonvásáron. Az idei évben is
óriási volt az érdeklődés a rendezvény
iránt, a látogatók száma megközelítette
az ezer főt. Tizenegy helyszínen vár-
tuk a „kíváncsiskodókat”. Nagy siker-
rel mutatkozott be új programként az
MTA ATK Növényvédelmi Intézet
„Invazív növénykórokozók: új liszthar-
matgombák mindenfelé” elnevezésű
programja, melynek keretében a diák-
csoportok és a rendezvény felnőtt érdek-
lődői a növénykórokozók egyik legfeltű-
nőbb csoportjával, a lisztharmatgombák-
kal ismerkedhettek meg. 

A rendezvényről készült fotódoku-
mentáció megtekinthető a Kutatóintézet
honlapján: www.agrar.mta.hu

• Október 2-án negyedik alkalommal
rendeztük meg az immár hagyományos-
nak mondható, „csapatépítő” Agrár -
tudományi Kutatóközpont Tenisz -
versenyt a martonvásári kutatóintézet 3
teniszpályáján. Az ATK Intézetek 16
kollégája mérte össze tenisztudását és
osztozott a kupákon, díjakon és okleve-
leken. Női egyesben Tóth Erzsébet,
férfi egyesben Teket András, míg a
párosok küzdelmében a Szépvölgyi
János és Vonderviszt Ferenc páros vég-
zett az első helyen.
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A kukorica termésátlagok alakulása 
a világban és itthon

Avilág kukoricatermése rohamlép-
tekkel halad előre. Ötven évvel

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

A növekedés bővülése döntő mér-
tékben a termésátlag emelkedéséből
adódik, a termőterület nagyságának
gyarapodása kisebb mértékű volt.

Ötven évvel ezelőtt a világ átlagter-
mése 2 t/ha volt, 2000-ben 4,5 t/ha,
jelenleg meghaladja az 5 t/ha-t. A kuko-
rica hozama jellemzően mindig több
volt, mint a búzáé és a rizsé. Ugyanez
állapítható meg az átlagtermés növeke-
désétől is, a kukoricáé volt a legintenzí-
vebb.

Az átlag évenkénti ingadozásáról
megállapíthatjuk, hogy a rizs termés-
mennyisége a legstabilabb, míg a kuko-
ricáé a leginkább variábilis. Az évenkén-
ti ingadozás legfőbb okaként a csapadék
évenkénti ingadozását nevez hetjük meg.
Azokban az országokban, ahol a csapa-
dék kielégíti a kukorica igényeit, vagy
ahol öntözik a kukoricát (pl. USA,
Franciaország), az átlagok kiemelkedő-
en magasak és stabilak. 

A világ termésátlag növekedésének
az 50 éve tartó dinamikáját nézve fel-
merül a kérdés, meddig tartható ez a
tendencia. Van-e plafon, és ha igen, az
mennyi? Mik a limitáló tényezők?

Irodalmi adatok szerint – optimális
körülmények között – az újabb hibridek
termése nem, vagy alig több, mint a régi
hibrideké. Előnyüket elsősorban stressz
körülmények között bizonyítják a
régebbiekkel szemben. Saját kísérlete-
inkben a hibrideket száraz és öntözött
sorozatokban vizsgáltuk és a genetikai
haladást nagyobbnak találtuk  kedvezőt-
lenebb feltételek között. 

Általánosan elmondhatjuk, hogy
egy fajta maximális termését, terméspo-
tenciálját úgy határozhatjuk meg, ha a
számára adaptált környezetben, korlát-
lan tápanyag-ellátással, korlátlan vízel-
látással, kártevők és kórokozók nélkül
termesztjük úgy, hogy a növény számá-
ra biztosítjuk az optimális napsugárzást,
hőmérsékletet, állománysűrűséget.

Gyakorlati, üzemi, több hektáros
táblák terméseredményei állnak rendel-
kezésre, melyek azt mutatják, hogy a

kukorica terméspotenciálja meghaladja
a 20 t/ha-t. 

Elméleti közelítéssel az állapítható
meg, hogy a kukorica terméspotenciálja
25 t/ha (abszolút száraz termés). A kal-
kuláció azt feltételezi, hogy a vegetáci-
ós periódusban biztosított az átlagos
napsugárzás, a fotoszintézis mértéke
0,067 mol CO2/mol photon, a fotoszin-
tetikusan aktív beeső sugárzás 4,4%-a
konvertálódik a biomasszába, teljes a
fényintenzitás július 1. és szeptember
30. között, a harvest index 50%, a gyö-
kér aránya 10%.

Az elméleti 25 t/ha és a gyakorlat
által is visszaigazolt 20 t/ha terméspo-
tenciálhoz képest a világátlag azt mutat-
ja, hogy jelenleg a Föld kukoricater-
mesztése a lehetőségek 20-25%-át képes
csak hasznosítani. A hazai kukoricater-
mesztés ehhez hasonló hatékonysággal
aknázza ki a genetikai adottságokat.

Mik a limitáló tényezők, melyek
megakadályozzák a potenciál nagyobb
százalékban történő realizálását? A víz,
a tápanyag, a gyom, a kártevők, a kóro-
kozók és a stressz bármilyen formája,
amely korlátozza a forrás elérését vagy
hasznosulását. A limitáló tényezők sorá-
ban az első helyen áll a víz, a csapadék,
melynek mennyisége és eloszlása ked-
vezőtlen a kukoricatermesztési terület
jelentős részén, így Magyarországon is.
Van ugyanis egy biológiai korlát, amit
nem lehet áttörni: a transzspirációs
koefficiens, mely fajra jellemző érték,
és fajon belül csak igen kis variációs

szélesség található. A nemesítés erre a
variációs szélességre építhet. Ez azt
jelenti, hogy a nemesítésnek van lehető-
sége a vízhasznosítás, ezen belül a szá-
razságtűrés javítására, de csak szűk kor-
látok között. Ezt a lehetőséget azonban
nem szabad lebecsülni sem a nemesítő-
nek, sem a termesztőnek. Még akkor
sem, ha tudjuk, sokkal több lehetőség
van a technológiában, a víztakarékos
talajművelési rendszerekben, a vetés-
forgóban, a gyomszabályozásban. 

A terméspotenciál realizálásának
számos korlátozó tényezője közül az
alábbiakban csak a vízzel foglalkozunk,
tekintettel kontinentális klímánk szélső-
séges csapadék ellátottságára. 

Egy adott termőtáj, régió, ország
vízhasznosításának hatékonyságát
mutatja az átlagtermés és az éves csapa-
dék hányadosával képzett szám, azaz a
100 mm-re jutó termésátlag. Az éves
ingadozások kiküszöbölésére célszerű
több év átlagával számolni ahhoz, hogy
országokat reálisan összehasonlíthas-
sunk. 

Az 1975-85 évekre kapott átlagok
felhasználásával azt mondhatjuk, hogy
Magyarország kiemelkedően jól hasz-
nosította a csapadékvizet a kukorica ter-
mesztésében: 1060 kg/ha/100mm érté-
kével sokkal jobb hatékonyságot muta-
tott, mint az USA (780 kg/ha/100mm),
Jugoszlávia (570 kg/ha/100mm), vagy
Bulgária (740 kg/ha/100mm). Az utolsó
tíz év (2002-2011) átlagai alapján azt
látjuk, hogy a hazai kukoricatermesztés
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vízhasznosítása nem változott jelentő-
sen (1080 kg/ha/mm), ugyanakkor a
világ legnagyobb kukoricatermesztő
országa, az USA komoly javulást ért el
ebben a mutatóban (1070 kg/ha/mm).
Az USA jelenlegi értéke 35%-kal jobb,
mint 30 évvel korábban. Mindez a tech-
nológia folyamatos fejlesztésével elért
töretlen átlagtermés növekedésnek
köszönhető.

Mit takar a hazai vízhasznosítás vál-
tozatlanságát mutató, 10 éves átlagokra
alapozott érték? A hazai termésátlagok
alakulása az elmúlt 6 évtizedben (1.
ábra) megmutatja, hogy a 10 éves átla-
gok mögött az utolsó 30 évben óriási
termésingadozások a jellemzőek. Az
ingadozás mértéke akkora, mint a 40
évvel ezelőtti termésátlag. Az ábrából
az is kiderül, hogy a termésátlag trendje
két világosan elkülönülő szakaszra

bontható. Az első az intenzív növekedés
szakasza 1960-tól 1980-ig. Ezen 20 év
alatt sikerült megháromszorozni az
átlagtermést. Az átlag növeléséhez a
korszerű hibridek és a nagyadagú
műtrágyázás 30-30%-kal, míg a gyom -
irtás és a hektáronkénti növényszám
növelés 16-20%-kal járultak hozzá. 

Ennek az intenzív növekedési sza-
kasznak az utolsó 10 évében (1975-
1985) értük el a vízhasznosítás említett
igen kedvező értékét (1060 kg/ha/mm).
Azóta viszont nincs átlagtermés növe-
kedés, csak óriási évenkénti ingadozás,
ennek következményeként változatlan a
vízhasznosítás 2002-2011 évekre jel-
lemző átlagos értéke (1080 kg/ha/mm). 

Ha az átlagterméseinket a kukorica
genetikai terméspotenciáljához hason-
lítjuk, akkor jogosan elégedetlenkedhe-
tünk a 20-25%-os kihasználtság miatt.

Ha a vízhasznosítást értékeljük, akkor
büszkék lehetünk rá, hogy nincs még
egy olyan ország a világon, ahol a haza-
inál lényegesen jobban gazdálkodnának
a csapadékkal a kukoricatermesztésben.
A világ legnagyobb és egyben a legfej-
lettebb kukoricatermesztő országa az
USA, noha már 10 t/ha termés átlagot
ért el 36 millió ha átlagában, a vízhasz-
nosításban csak éppen utolérte a magyar
kukoricatermesztés eredményeit. 

Amíg a genetika, a technológia és a
természetes csapadék többet nem tesz
lehetővé, addig nem marad más válasz-
tásunk, ha termésátlagot szeretnénk
javítani, mint a víz pótlása, az öntözés.
A globális klímaváltozás, mely ránk
nézve még kedvezőtlenebb csapadék-
ellátottsággal fenyeget, további súlyos
érv az öntözés mellett. 

Marton L. Csaba

Közel tíz új martonvásári hibrid 
az EU fajtalistán 

Amartonvásári kukorica fajtaszorti-
ment 2014-ben kilenc új, állami-

lag regisztrált hibriddel gyarapodott.
Ezek között található extra korai sze-
mes- és késői silóhibrid is, tovább
bővítve kereskedelmi szervezetünknek,
a Bázismag Kft.-nek a már eddig is szé-
les portfólióját. Ma már az egyes érés-
csoportokon belüli bőséges fajtaválasz-
téknak köszönhetően lehetőség van
arra is, hogy egy-egy termesztési kör-
zetre külön is tudjunk ajánlani – az
adott ökológiai zónában kiugróan jól
szereplő – hibridet, figyelembe véve a
termesztő fajtára, termésbiztonságra és
természetesen a vetőmagárra is vonat-
kozó kéréseit. A bő választék további
előnye lehet még az is, hogy a kereske-
dőházak révén hibridjeink további piaci
„szegmensekhez” is eljuthatnak.

Elmondható, hogy az elmúlt évek-
ben Magyarországon, és az Európai
Unióban, de az Unión kívüli országok-
ban is nőtt a martonvásári hibridek
vetésterülete. Fajtaelismertetési rend-
szerünk kibővítése pozitívan járult
hozzá eredményeink növekedéséhez,
hibridjeink mind szélesebb körben tör-
ténő megismertetéséhez és gyakorlat-
ban történő elterjesztéséhez. A terme-
lők így nemcsak az EU listáról választ-
hatnak, hanem fajtaválasztáskor annak 1. kép Aniella a martonvásári tenyészkertben (Fotó: Pók I.)
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tudatában dönthetnek, hogy az egyes,
uniós listára felkerült hibridek az ő ter-
mesztési körzetükben is vizsgálva,
majd pedig regisztrálva lettek.

Szemeskukorica hibridek
A NÉBIH szuperkorai éréscsoport-

jában (FAO 180-240) elért kétéves
sikeres teljesítménye alapján kapott
állami elismerést az ANIELLA (Mv
212) névre keresztelt háromvonalas,
bőtermő szemeskukorica hibridünk.
Ebben az éréscsoportban az Angéla és
a Marusya mellett ez a harmadik
regisztrált szuperkorai hibridünk. 

Az Aniella az elismerés évében
több mint 7%-kal termett többet az
éréscsoport standardjainál, tenyészide-
je FAO 220 körüli. Kezdeti fejlődése,
hidegtűrése kiváló, zöld száron érő,
kétcsövűségre hajlamos, gyors vízlea-
dású  hibrid. Magyarországon kedvező
évjáratokban augusztus végén, szep-
tember első felében szárítás nélkül is
betakarítható, így kiváló őszi kalászos
elővetemény is lehet. Emellett az ANI-
ELLA kiváló tagja lehet az észak-euró-
pai területekre szánt martonvásári,
extra korai fajtaszortimentnek (1. kép).

Az Mv 312-es szemeskukorica faj-
tajelöltünket LENACORN néven
regisztrálták az UKSUP középkorai
éréscsoportjában, meghaladva a KWS
2376-os és az LG 3355-ös standardok
terméseredményeit és más főbb agro-
nómiai tulajdonságait (2. kép).

Silóhibridek
A két szemeskukorica hibrid mel-

lett 2014-ben további hét martonvásári
silóhibrid is felkerült az EU fajtalistájá-
ra. 

Ezek közül a késői fajtacsoportban
regisztrált CLASSIL (Mv 551) és
LACTOSIL (Mv  512) tovább bővített
az ún. leveles (Lfy) hibridjeink fajta-
szortimentjét (3. kép). 

E potenciálisan kiemelkedő termő-
képességű és kiváló minőségű szilázst
produkáló hibridek iránt egyre
nagyobb a kereslet mind Magyar -
országon, mind Francia or szágban, s
újabban egy-két keleti piacon is.

A NÉBIH DANIETTA néven
ismerte el a FAO 450-es érésidejű siló-
hibridünket, a standardokénál kedve-
zőbb csőaránnyal a szárazanyagban, és
hektáronkénti zöldtömeggel. E hibri-
dünk a kétéves tesztelés során az
ugyanebben az éréscsoportban vizsgált

Hibrid Teljes szárazanyag Betakarított 
termés (t/ha) zöldtermés (t/ha)

Középkésői csoport

Kadrikorn 18,62 54,09

Millacorn 18,26 55,07

Ivola 18,92 52,10

Standard átlag 16,78 45,49

Késői csoport

Classil 17,00 49,28

Lactosil 16,10 45,17

Standard átlag 15,62 44,55

FAO 600-as standardot is megelőzte.
Az UKSUP középkésői csoportjá-

ban az Mv 3192 KADRICORN, az
Mv  3122 MILLACORN és az Mv
382 IVOLA néven került regisztrálás-
ra. Hektáronkénti teljes szárazanyag

termésük 18, zöldtömegük pedig átla-
gosan 50 tonna feletti volt (1. táblázat).

Pintér János – Zsubori Zsuzsanna –
Spitkó Tamás – Szőke Csaba – Berzy
Tamás – Pók István – Nagy Zoltán –

Marton L. Csaba

1. táblázat Szlovákiában elismert silóhibridek (2012-2013)

2. kép Lenacorn állománya Martonvásáron (Fotó: Pók I.)

3. kép Classil állománya betakarítás előtt Franciaországban 
(Fotó: J. L. Claverotte)
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Akukorica növekedéséhez az időjá-
rás oldaláról két dolog kell: jóté-

kony meleg és időben érkező, elegendő
eső. Az elmúlt két évben mindkettőt
megkaptuk, csak épp nem egyszerre.
Míg 2013 nyarán nem volt ritka a 35°C
feletti hőmérséklet, melyhez csapadék
alig társult (augusztusban a silókukori-
ca betakarításáig 0 mm esett), addig az
idei nyár jóval hűvösebb időt és renge-
teg esőt (július-augusztusban összesen
201,4 mm-t) hozott Martonvásáron.
Ennek hatása a silókukorica betakarítá-
sakor igen látványos különbségeket
eredményezett. A tavalyi évben
augusztus végére teljesen elszáradt,
zörgő levelű, érett szemű, sárgálló
növényeket takaríthattunk be, míg idén
szinte minden növény zöld volt, épp
csak az alsó levelek kezdtek felszárad-
ni, és a szemek fele-harmada még tejes
volt. Okkal feltételeztük, hogy ezek a
különbségek majd a beltartalmi muta-
tókban, a szárazanyag-tartalomban és a
zöldhozamban is megmutatkoznak. 

Az előző évhez hasonlóan idén is
több időpontban, a virágzástól számított
10 napos időközönként vett növényi
mintákat vizsgáltunk NIR spektrofoto-
méter segítségével. A mért adatok közül
itt csak a legjellemzőbb, és a minőség
szempontjából legfontosabb paraméte-
rek időbeli változását szeretnénk bemu-
tatni a két évben. 

Az eltérő időjárási viszonyok és a
látható különbségek ellenére a növé-
nyek szárazanyag-tartalma hasonlóan
változott mindkét évben (1. ábra). A
leveles szár esetében a görbék lefutása
közel azonos volt, és a több időpontban
mért értékek között sem volt érdemi
különbség. A cső esetében azonban a
2014-es év görbéje kisebb mértékben
emelkedett, és a végső szárazanyag-tar-
talom is kisebb volt, mint 2013-ban.
Ennek oka, hogy a száraz évben a sze-
mek jóval gyorsabban értek, és vízleadá-
suk intenzívebb volt, mint a csapadékos
évjáratban. A teljes növényre vonatkoz-
tatva a szárazanyag mennyiség időbeli
változásában nem volt különbség a két
év között, csak a végső szárazanyag-tar-
talomban. A betakarításkor mért száraz-
anyag-tartalom 2013-ban 40%, 2014-
ben 36% volt a hibridek átlagában.

A lignintartalom esetében már
nagyobb eltéréseket figyeltünk meg (2.
ábra). A cső lignintartalma mindkét
évben hasonló mértékben csökkent az
érés során, azonban a 2014-ben mért
értékek nagyobbak voltak. Betaka -
rításkor a cső lignintartalma kb. 20%-kal
volt több, mint az előző évben. A szár
lignintartalma az érés során általában
nő, ahogy azt a tavalyi évben is megfi-
gyelhettük. 2014-ben azonban enyhe
csökkenést tapasztaltunk, és a leveles
szár betakarításkor mért lignintartalma is
alacsonyabb volt az előző évinél. Ez
részben azzal is magyarázható, hogy a
szár lassabban érett, tovább maradt zöld,

de valószínűbb, hogy a sok csapadék
miatt jelentkező erőteljes fuzárium fertő-
zés lehet az oka, amely nemcsak a csö-
vön, hanem a száron is megfigyelhető
volt, és roncsolta a benne található rosto-
kat.

Az érés során a szár emészthető
szervesanyag-tartalma (IVDOM)
csökken, melyet szakirodalmi adatok és
saját korábbi megfigyeléseink is alátá-
masztanak. 2013-ban a virágzáskor mért
kezdeti értékhez képest a betakarítás ide-
jére több mint 15%-os csökkenést
tapasztaltunk (3. ábra). Az idei évben
azonban, köszönhetően a lassú érésnek,
a leveles szár emészthető szervesanyag-

A szélsőséges évjáratok hatása 
a silókukorica érésére

1. ábra A szárazanyag-tartalom változása a csőben és a leveles szárban eltérő
évjáratokban

2. ábra A lignintartalom változása a csőben és a leveles szárban eltérő
évjáratokban
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5. ábra Az emészthető szárazanyag-hozam alakulása eltérő évjáratokban

tartalma a virágzástól a betakarításig
szinte nem változott. A cső esetében
mindkét évben emelkedő tendencia
mutatkozott, a görbék lefutása azonban
eltérő volt. 2013-ban egy enyhe emelke-
dés után a végére némi csökkenés követ-
kezett be, míg 2014-ben egyenletesen
emelkedett, bár a mért értékek végig
kisebbek voltak. Betakarításkor a cső
emészthető szervesanyag-tartalma közel
azonos volt mindkét évben, statisztikai-
lag igazolható eltérést nem találtunk, a
szárban viszont a 2014-ben mért érték
nagyobb volt.

A zöldtermés mennyiségében jelen-
tős különbség volt a két évjárat között,
amit a leveles szár zöldtömegének válto-
zása okozott (4. ábra). A cső zöldtöme-
ge közel azonos volt, és hasonlóan vál-
tozott mindkét évben, azaz a virágzás
utáni 20-25. napon érte el a maximumát,
azután csökkent. A leveles szár zöldtö-
mege 2013-ban közvetlenül a virágzás
után volt a legnagyobb, majd erőteljesen
csökkent. 2014-ben később, a virágzás
utáni 15. nap környékén érte el a maxi-
mumot, és utána kisebb mértékben csök-
kent. A betakarításkor mért növé-
nyenkénti zöldtömeg az idei évben
jelentősen több, az előző évinek csak-
nem másfélszerese volt. Ez nem megle-
pő, figyelembe véve a tényt, hogy a sok
eső hatására a növények magasabbra
nőttek, dúsabb levélzetet fejlesztettek, és
a levelek nem száradtak el a betakarítás
idejére, az alsó levelek is a növényen
maradtak, így a szárazanyag-veszteség
minimális volt.

Az emészthető szárazanyag-
hozamban ehhez képest alig volt
különbség (5. ábra). Mivel ezt az érté-
ket a szárazanyag-tartalom és az emészt-
hető szervesanyag-tartalom is befolyá-
solja, a nagyobb zöldtömegből adódó

különbségek elmosódnak. Egy nagy
zöldtömeget adó, de alacsonyabb száraz-
anyag-tartalommal betakarított, kevésbé
jó emészthetőséggel rendelkező hibrid
emészthető szárazanyag-hozama kisebb
lehet, mint egy kisebb tömegű, de jól
emészthető hibridé. Ha a hibridek átlagát
nézzük, ez a különbség még kisebb. Az
ábrán is látható, hogy az első három
mintavételezési időpontban gyakorlati-
lag azonos értékeket kaptunk, és a beta-
karításkor mért értékeknél sem volt
jelentős különbség. A hibridek emészt-
hető szárazanyag-hozamának átlaga
2013-ban 17,92 t/ha, 2014-ben pedig
19,35 t/ha volt, ami 8% különbséget
jelent. Az adatokra illesztett görbe 2013-
ban a virágzás utáni 35-40. nap között
érte el a maximumát, azután enyhe csök-
kenést mutatott, míg 2014-ben végig
emelkedett a 40. napig. Egy későbbi idő-
pontban történő betakarítás esetén már
valószínűleg csökkent volna az emészt-
hető hozam.

Összefoglalásként tehát elmond-
hatjuk, hogy a szélsőséges évjáratok

elsősorban a zöldtömegre, és a bel-
tartalmi mutatók közül a lignin és
emészthető szervesanyag-tartalomra
voltak hatással, míg a szárazanyag-
tartalom változását az érés során
kevésbé befolyásolták. A betakarítás-
kor mért emészthető szárazanyag-
hozam kis mértékben nőtt a csapadé-
kosabb évben. Mivel az emészthető
szervesanyag-tartalom fajtától függő,
genetikailag erősen meghatározott
tulajdonság, és a hibridek teljes
növényre vonatkoztatott átlaga között
a két évben nem volt eltérés (66,21 és
66,31%), a különbséget valószínűleg a
nagyobb növénytömeg adja. A silóku-
korica termesztése szempontjából
tehát a sok csapadék mindenképpen
kedvező, de szárazabb évben is jó
hozamokat érhetünk el megfelelő
minőségű, jó emészthetőséggel ren-
delkező fajták alkalmazásával.
Tóthné Zsubori Zsuzsa – Pók István –

Spitkó Tamás – Szőke Csaba – 
Nagy Zoltán – Pintér János – 

Marton L. Csaba

3. ábra Az emészthető szervesanyag-tartalom (IVDOM)
változása a csőben és a leveles szárban eltérő

évjáratokban

4. ábra A cső és a leveles szár zöldtömegének időbeli 
változása eltérő évjáratokban
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Akukoricát, hazánk mezőgazdasá-
gának egyik meghatározó növé-

nyét, az elmúlt öt év átlagában 1,23
millió hektáron termesztették.  A gaz-
dálkodók körében népszerűségét főleg
annak köszönheti, hogy hosszútávon
régóta az egyik legnagyobb jövedel-
met biztosító növényünk. Azonban
napjainkban a magyarországi kukori-
catermesztésnek több kedvezőtlen
tényezővel is szembe kell néznie,
melyek közül jelen cikkünk a kukorica
főbb gombák okozta betegségeivel
foglalkozik. Ezek a károsítók jelentős
mértékben befolyásolják a termés
mennyiségét, minőségét és a termés-
biztonságot is. 

Növénykórtani szempontból a
kukoricát sokáig a legegészségesebb
növények között emlegették, de ez az
állítás napjainkban már nem felel meg
a valóságnak. A különböző gombafa-
jok okozta terméskiesés mellett egyes
gombafajok nagyon veszélyes mikoto-
xinokat is termelnek. Ezek a másodla-
gos anyagcseretermékek súlyos minő-
ségi kárt okoznak, továbbá komoly
problémát jelentenek mind humán-,
mind pedig állategészségügyi szem-
pontból is. 

Kukorica golyvásüszög 
(Ustilago maydis)

A kukorica golyvásüszög kóroko-
zója (Ustilago maydis) a világon min-
denütt előfordul, ahol kukoricát ter-
mesztenek. Gyakori, de jelentős kárt

nem okozó, teljesen közönséges beteg-
ség. Kisebb-nagyobb kártételével min-
den évben számolni kell. Elsősorban a
csemegekukorica- és vetőmagtermesz-
tésben fordulhat elő számottevő kár. A
gazdanövény szövetein aktívan növek-
vő, tumorszerű deformáció alapján
könnyen felismerhető betegség. A
golyva leggyakrabban a csövön (1.
kép), a száron (2. kép) valamint a leve-
leken található, nagysága 1 és 30 cm
átmérő között változhat. A beérett
golyvák felszakadnak és az üszögspó-
rák tömege a talajra, a növényre szóró-
dik. Fertőzni csak sebzéseken át képes,
ahol helyi, lokális tünetek alakulnak
ki. Az eredményes rezisztencia neme-
sítésnek és a vetőmagcsávázásnak
köszönhetően napjainkban jelentősége
nem meghatározó.

Kukorica rostosüszög 
(Sporisorium reilianum)

A rostosüszög (3. kép) a növény
generatív részeit (a csőkezdeményt és
a címert) betegíti meg. A csőkezdemé-
nyek helyén szintén tömegesen kép-
ződnek az üszögspórák. A betegség
utolsó fázisaként a cső rostjaira esik
szét. A rostosüszög kórokozója is a
talajban telel üszögspórák segítségé-
vel. A golyvásüszöggel ellentétben
azonban a kórokozó csírafertőző, a csí-
rától a növény belsejébe jut a torzsa-
és a címervirágzathoz. A nemesítésnek
és a csávázásnak köszönhetően napja-
inkban igen ritkán fordul elő.

Helmintospóriumos betegségek
(Cochliobolus carbonum, anamorf:

Bipolaris zeicola; Setosphaeria turci-
ca, anamorf: Exserohilum turcicum) 

A Bipolaris zeicola (4. kép) július
végétől fertőzi a kukorica levelét és a
csöveket. A betegség következménye-
ként a leveleken 1-2 cm átmérőjű
barna, megnyúlt foltok alakulnak ki. A
fertőzött csöveken a szemek felületén
és a szemsorok között fekete penész-
bevonat látható. A belőlük fejlődő csí-
ranövény elpusztul. Kísérő tünet lehet
még a szártő korhadása is. Az
Exserohilum turcicum (5. kép) csak a

A kukorica kórtani problémái

1. kép Ustilago maydis csőkártétel                   

2. kép Ustilago maydis szárkártétel 3. kép Sporisorium reilianum
kártétele a kukorica csövén

4. kép Bipolaris zeicola kórképe     
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csuhéleveleket és a leveleket fertőzi.
Az általa okozott orsó alakú olajzöld
foltok akár a 10-15cm hosszúságot is
elérhetik. A foltok később beszáradnak,
megbarnulnak és megjelennek rajtuk a
gomba piszkosszürke konídiumtartói
és konídiumtömege. Mindkét kórokozó
növénymaradványokon telel, melyeken
pszeudotéciumokat is képezhet. A
betegség terjedéséért elsősorban az
anamorf alakok a felelősek. A fertőzés-
hez mindkét esetben magas páratarta-

lom szükséges. A B. zeicola a mérsé-
kelten meleg, az E. turcicum a meleg
időjárást kedveli. A B. zeicola esetében
a fertőzött vetőmag is lehet primer fer-
tőzési forrás. Ellenük a védekezés vető-
magcsávázással, ellenálló hibridek ter-
mesztésével és a beteg növényi részek
alászántásával lehetséges.

Makrofominás szárkorhadás
(Macrophomina phaseolina, amorf:

Rhizoctonia bataticola)
Talajlakó parazita gomba (6. kép),

a kukoricát leginkább a hőség által
stresszelt állapotában támadja meg. A
mikroszkleróciumokból fejlődő micé-
lium aktívan fertőzi meg a gyökérzetet
és a növény szárát. A növény legyen-
gült állapota kedvez a kórokozónak, az
ilyen kukoricában a kórokozó a sejtkö-
zötti járatokban tovább halad, tönkre-
téve a bélszövetet, ezzel okozva korai
kényszerérést és 10-20%-os termés-
csökkenést. Mikroszkleróciumként a

kórokozó gazdanövény hiányában is
több évig életképes marad a talajban. A
betegség ellen a rezisztens hibridek
alkalmazása a legegyszerűbb védekezé-
si módszer. A különböző stresszténye-
zők ellen ható agrotechnikai beavatko-
zások mind csökkentik a kórokozó kár-
tételét. A vegyszeres növény védelem
hatástalan. 

Nigrospórás szárazkorhadás 
(Khuskia oryzae, anamorf:

Nigrospora oryzae)
Gyengültségi parazita. Fertőzött

vetőmag vetésekor csírapusztulást
okoz. A szártő korhadása miatt a tövek
érés előtt kidőlnek. Betakarításkor a
csövek hosszanti irányban rostjaikra
esnek szét, gumiszerűen puhává vál-
nak (7. kép). Fertőzött szármaradvá-

nyokon konídiumokkal telel át, melyek
2-3 évig megőrzik életképességüket.
Vetőmagban micéliummal is áttelelhet.
A mérsékelten hűvös időjárás, az
aszály és a tápanyaghiány elősegíti a
betegség kialakulását, valamint az
éréskor uralkodó csapadékos, meleg
időjárás kedvező számára. Agro -
technikai eljárásokkal (szármaradvá-
nyok aláforgatása, vetésváltás), csává-
zással és ellenálló hibridekkel véde-
kezhetünk ellene.

Kabatiellás szemfoltbetegség
(Aureobasidium zeae, anamorf:

Kabatiella zeae)
A betegség minden évben megje-

lenik, de jelentős terméskiesést nem

5. kép Exserohilum turcicum 
kórképe

6. kép Macrophomina phaseolina kórképe kukoricaszárban 
(Fotó: Brock J.)

7. kép Nigrospora oryzae kórképe
csövön (Fotó: Gultyaeva E.)

8. kép Kabatiella zeae kórképe
(Fotó: CIMMYT)
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okoz. Meleg, párás idő kedvez a kiala-
kulásának. A leveleken apró, kör
alakú foltok jelennek meg, amelyeket
vörösbarna, antociános szegély övez
(8. kép). Később a foltok közepe kifa-
kul, majd elhal. Erős fertőzés esetén
akár részleges levélszáradás is kiala-
kulhat. A gomba a fertőzött növény-
maradványokban telel. A leghatéko-
nyabb védekezés az ellenálló hibridek
termesztése.

Kukorica fuzáriumos betegségei
(Gibberella zeae, anamorf: Fusarium
graminearum, G. fujikuroi, anamorf:

F. moniliforme; Gibberella
subglutinans, anamorf: 

F. subglutinans; F. culmorum)
A kukorica legjelentősebb kóroko-

zói. A szárkorhadás (9. kép) a növény
idő előtti pusztulásához vagy szárdő-
léshez vezet, ami lényeges terméscsök-
kenéssel jár. Ezen kívül a szárkorhadás
szártöréssel is járhat, ami tovább csök-
kenti a betakarítható kukorica mennyi-
ségét. Ezek a fajok a növény csövét is
megtámadják (10. kép), kedvezőtlenül
befolyásolva a takarmány mennyiségét
és minőségét. Vetőmag előállítás során
csökkentik a csírázóképességet és

évjárattól függően, akár 35%-kal is
kevesebb lehet a betakarítható termés
mennyisége. A Fusarium fajok által
termelt mikotoxinok okozta veszteség
még jelentősebb probléma. Ezeknek a
másodlagos anyagcsere-termékeknek
következményeként csökken a takar-
mány tápértéke és az állati szervezetbe
bekerülve, az emésztőrendszeren ke -
resz tül felszívódva, a szövetekben
rész ben akkumulálódva, súlyos
emésztő- és ivarszervi elváltozásokat
okoznak. Számolnunk kell közvetett
hatásukkal is, hiszen az állatok egész-
ségét rontva a mikotoxinokkal szeny-
nyezett állati termékeket fogyasztó
ember számára is potenciális veszély-
forrást jelentenek. Talaj- és magfertő-
zést okozó kórokozók. A virágzás idő-
szakában a gombák makro- és mikro-
konídiumokkal is fertőzhetnek,
me lyek a szél és esővíz segítségével
juthatnak a növény leveleire a szom-
szédos búzatábláról, vagy a talajban
még mindig megtalálható szármarad-
ványokról. A micéliumok a levelekről
is bemosódhatnak a levélhüvelybe,
valamint a száron lévő sérüléseken
keresztül közvetlenül a szárban is
indíthatnak fertőzést. A betegség elleni

védekezés első lépcsője a helyes
vetésváltás és talaj-előkészítés.
Kerüljük a mono- és a búza-kukorica
dikultúrát. A vetőmagcsávázás is
jelentősen csökkenti a betegség kiala-
kulását. A kukoricában hatékony szán-
tóföldi vegyszeres védekezés a fuzári-
umos betegségek ellen napjainkban
még nem általános, ezért az előzőek-
ben tárgyalt védekezési eljárásokon túl
a leghatékonyabb védekezési lehető-
ség ellenük a rezisztencianemesítés.  

Köszönetnyilvánítás
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 működ-
tetése országos program című kiemelt
projekt által nyújtott személyi támoga-
tással valósult meg. A projekt az
Európai Unió támogatásával, az
Európai Szociális Alap társfinanszíro-
zásával valósul meg. A kutatás eszköz-
beszerzése/infrastruktúrája a GOP-
1.1.1-11-2012-0159 számú pályázat
által biztosított forrásból valósult meg.

Szőke Csaba – Bónis Péter – Nagy
Zoltán – Marton L. Csaba

9. kép Kukorica szárfuzárium 10. kép Kukorica fuzáriumos csőpenész
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1. táblázat A vizsgált tulajdonságok közötti kapcsolat korrelációs mátrixa (2011-2013)

Rövidítések: SPA- SPAD érték virágzás idején; SP20, SP40 – SPAD értékek 20, illetve 40 nappal a virágzás után;
NDVI8- NDVI érték 8 leveles korban a virágzás előtt; NDVIA- NDVI érték virágzás idején; NDVI15, NDVI30, NDVI45-
NDVI érték 15, 30 és 45 nappal a virágzás után. 

Színek: kék- gyenge, majdnem hanyagolható kapcsolat; zöld- biztos, de gyenge kapcsolat; sárga- közepes korreláció,
jelentős kapcsolat; narancs- magas korreláció, markáns kapcsolat; piros- nagyon magas korreláció, erős függő kapcsolat.

Akukorica betakarított termés-
mennyiségének előre jelzése

meglehetősen nehéz feladatnak tűnik,
hiszen a vetés előtt végzett megfelelő
talajműveléssel, optimális tápanyag
utánpótlással, a tőszám beállításával,
a növényápolási munkákkal, növény-
védelemmel és öntözéssel csak a sze-
zon feladatainak „ránk eső” részét
biztosíthatjuk, a többi a körülmények
alakulásán és főleg az időjáráson
múlik. Felvetődik a kérdés, hogy
gazda és kutató, aki befektetett pénzé-
nek megtérülését remélve, vagy a
türelmetlen kíváncsiságától hajtva
előre szeretné tudni a várható termés
mennyiségét, megbecsülheti-e koráb-
ban a növénytermesztés eredményét,
vagyis, számszerűsített adatokkal
összefüggésbe hozható-e a szezon
végén betakarított termény mennyisé-
ge. Nem mellesleg, a nemesítés folya-
matában is igen jelentős előnyt jelent-
hetne, ha a genotípusok között az év
folyamán korábban, esetleg virágzás-
kor, vagy akár még előbb is szelektál-
ni lehetne a termőképességre. 

A napjainkban rendelkezésünkre
álló mérőműszerek mindig a növény
aktuális állapotát regisztrálják, a
számszerűsített érték, amely alapján
az előrejelzést meghozzuk, csak az
adott időpontban számít reálisnak.

Egy később bekövetkező aszály, vad-
kár, vagy egyéb természeti csapás
soha nem vehető számításba, az adott
időpontban történt mérés tehát nem
abszolút (egész idényre vonatkozta-
tott), csak relatív (éppen aktuális)
prognózis lehet csupán. 

Milyen módszerek és eszközök
állnak tehát rendelkezésünkre a ter-
mésmennyiség korábbi fenofázisban
történő relatív előrejelzésére? 

Erre többféle stratégia létezik. Az
egyik lehetséges irány a növény fejlő-
dési dinamikájának, a talajfelszín fö -
lötti zöldtömeg növekedésének
mérése, ezen belül a növény összes
szárazanyag tartalmának alakulása
(AGR, ALGR, RGR, LRGR), aránya
(harvest-index, azaz a szem/szalma
arány) a szemek és az egyéb növényi
részek gyarapodásának intenzitása
(LAI, LAR, SLA, LWR), a növény
élettartamának hossza (éréscsopor-
tok), a fotoszintetikus aktivitás anali-
tikai mérése, valamint a zöld száron
érés megléte, vagy hiánya. 

A másik elképzelés kifejezetten a
generatív szervekre összpontosít,
kukorica esetében például a terméke-
nyülés körülményeire, a csőhossz és
a termékenyült csőhossz arányára, a
területegységenkénti csőszám, a
növényenkénti csőszám, a csövenkén-

ti szemszám, szemsorszám, soronkén-
ti szemszám és az ezerszemtömeg ala-
kulására. Ide sorolható még a pollen-
termelő képesség és a pollen életké-
pesség vizsgálata is. Érdekes – bár
vitatható – összefüggéseket találtak
arra vonatkozólag is, hogy a növény
mennyire „generatív”, illetve meny-
nyire „vegetatív” típus, azaz ameny-
nyiben a növény átlagos, vagy kis ter-
mete, kisebb zöldtömege ellenére igen
jól fejlett hím és/vagy nővirágzatok-
kal rendelkezik, akkor várhatóan
nagyobb termőképességre lesz képes,
hiszen eleve ezeknek a szerveknek a
kifejlesztésére fordít nagyobb energiát
(ekkor a harvest-index értéke kedve-
zőbb, 50-60% közötti lesz).

További termés előrejelzés a
szemtelítődés intenzitására, a sze-
mek súlyának gyarapodási ütemére és
a rendelkezésre álló hő-, napsugár-
zás- és vízmennyiség hasznosulásá-
nak hatékonyságára alapul. 

Korunk technikai fejlődésének
köszönhetően az ezredforduló óta ún.
fotometriás berendezések teszik lehe-
tővé a fotoszintetikus aktivitás (levél
klorofill koncentráció, vagy foto-
szintetikusan aktív zöldfelület)
mérését széleskörű, egyszerű, és
gyors számszerűsítését. Ezeknek a
műszereknek egyes típusai hordozha-

Hordozható fotometriás műszerek felhasználása
a kukorica termésbecslésében
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tó kivitelben is kaphatóak, így nagy-
mértékben megkönnyítik a mérés
technikáját és lehetőséget teremtenek
a helyszíni vizsgálatokra a vegetáció
tetszés szerinti időpontjaiban, a növé-
nyi szövetek roncsolása nélkül. Az
egyik ilyen készülék a SPAD-502
(Soil Plant Analysis Development),
míg a másik a Greenseeker (NDVI-

1. ábra A vizsgált 250 hibrid NDVI és SPAD értékei a vegetáció ideje alatt
(2013)

Rövidítések: NDVI8- NDVI érték 8 leveles korban; a virágzás előtt NDVIA-
NDVI érték virágzás idején; NDVI15, NDVI30, NDVI45- NDVI érték 15, 30 és
45 nappal a virágzás után; SPA- SPAD érték virágzás idején SP20, SP40 – SPAD
értékek 20, illetve 40 nappal a virágzás után; az y tengely értékei dimenzió nélkü-
li index számok

1. kép Fotoszintetikusan aktív levél-
felület mérése Greenseeker műszer-
rel a martonvásári tenyészkertben

Normalized Difference Vegetation
Index). Az előbbi immár húsz éves
múltra tekint vissza (bár az első pro-
totípus 1963-ban készült Japánban),
így kevésbé nevezhető újszerű
műszernek, míg a Greenseeker az
elmúlt mintegy tíz évben fejlődött
kézben hordozható, közvetlenül a
növények magasságában használható
készülékké (1. kép). A mérések elvé-
ről korábban több cikkben is beszá-
moltak, így arra most nem térünk ki
bővebben. 

Kísérleteinkben arra a kérdésre
kerestük a választ, hogy ezekek az
eszközöknek a használata során
kapott, levelenként mért klorofill
koncentráció, illetve a teljes növény-
állományra vonatkozó fotoszintetiku-
san aktív növényfelület milyen össze-
függésben áll a szezon végén betaka-
rítható termény mennyiségével.
Van-e korreláció a mért értékek és a
termés mennyisége között, ha van,
akkor milyen erős, továbbá befolyá-
solja-e a mérés időpontja (a teljes
vegetációs időben mért értékek) az
összefüggés erősségét?

A méréseket három évben, mind-
két műszerrel összesen 250 hibriden
végeztük el három ismétlésben,
virágzás előtt (nyolcleveles V8 stádi-
um), teljes virágzás idején és virág-
zás után további három időpontban
15 naponként. A kapott értékeket
átlagoltuk és az őszi betakarítást
követően a parcellánkénti termés-
mennyiségekkel vetettük össze. A

2013-ban mért fotometriás eredmé-
nyeket az 1. ábrán foglaltuk össze.

A betakarítást követően a szám-
szerűsített, fotoszintetikusan aktív
felületre vonatkozó értékeket korrelá-
cióanalízissel vetettük össze a termés -
adatokkal. A korrelációs mátrixot az
1. táblázat foglalja össze. Az eredmé-
nyek szerint a SPAD értékek virágzás
idején és az azt követő húsz napban
alkalmazhatóak a várható termés elő-
rejelzésében. Ebben a kísérletben a
250 hibriden végzett mérésekből
megállapított összefüggések a
tenyészidőszak három időpontjában
biztosnak mondható, de gyenge kap-
csolatot, egy esetben közepes erőssé-
gű jelentős kapcsolatot feltételeztek a
betakarított termés alakulásával. A
Greenseeker készülékkel végzett
mérések ennél valamivel jobb, biztos,
de gyenge, illetve egy esetben – a
virágzás után 15 nappal kapott ered-
mény – közepes erősségű jelentős
kapcsolatot mutatott.

A statisztikai számítások szerint
számított mérések között eltelt idő.
Általában az egymáshoz közelebb eső
időpontokban mért eredmények erő-
sebben összefüggenek, míg a tenyész-
időszak közepén, illetve végén kapott
eredmények kisebb korrelációt mutat-
nak egymással. Ez az egyébként
magától értetődő megállapítás egyben
azt is jelenti, hogy a rövid idő alatt
megismételt mérés nagy valószínű-
séggel ugyanazt a következtetést
fogja maga után vonni a termésre
vonatkozólag, míg a lényegesen eltérő
időpontokban végzett mérések adatai-
ból nagyobb valószínűséggel alko-
tunk majd eltérő véleményt a várható
termésről.

A SPAD mérések időpontjai nem
estek egybe napra pontosan a
Greenseeker készülékkel végzett
mérésekkel, a köztük lévő korreláció
meglepően alacsonynak bizonyult,
ami azt a megállapítást erősítette,
hogy a két mérés eredményeiből
eltérő következtetésekre lehet jutni, és
csak jelentős fenntartásokkal lehet a
betakarításkor mérhető termésmeny-
nyiségre következtetni.

A cikkben szereplő 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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Akukorica károsítói közül, több
jelentős kárt okozó faj is előfordul.

Az esetek többségében az ellenük való
védekezés aránylag könnyen kivitelez-
hető, talán eddig a legnagyobb kihívást
az 1995-ben megjelent kukoricabogár
jelentette. Azonban az eltelt évek alatt
„kitanultuk” ezt a kártevőt is, napjaink-
ban már hatásos védekezési technológi-
ák állnak a termesztők rendelkezésére.  

Talajlakó kártevők (Melolonthinae,
Elateridae lárvák)

A talajok-
ban élő drótfé-
reg (1. kép) és
pajor (2. kép)
típusú lárvák a
kuko ri cavetés
idejére a telelő
mélységből a
talaj felső
rétegeibe vo -
nulnak, majd
ott táplálkoz-
nak az általuk
elérhető növé-
nyekkel. A nö -
vények le velei
a csúcstól
visszafelé sár-
gulnak, majd
barnán elhal-
nak. A talajból
kivett növényen rágási nyomok látha-
tók, a drótféreg sok esetben megtalálha-
tó a gyökérnyaki részben. A kártevők a
kukorica 25-30 cm-es fejlettségi állapo-
táig veszélyesek.

A talajlakó kártevők megtelepedése,
felszaporodása rendszeres talajműve-
léssel, gyommentesítéssel mérsékelhe-
tő. A vegyszeres védekezés leggyako-
ribb formája a preventív inszekticides
vetőmagcsávázás és a talajfertőtlenítés.
Talajfertőtlenítést ott célszerű végezni,
ahol a drótférgek egyedszáma négyzet-
méterenként 2 db, pajorok esetében
pedig 1 db.

Kukoricabarkó
(Tanymecus dilaticollis)

Az imágók (3. kép) a szögcsíra álla-
potban lévő növényt karéjosan rágják,
ami ennek következményeként akár el
is pusztulhat. Meg jelenésére áprilisban
lehet számítani, eleinte gyomnövénye-
ken, majd később a kelő vetéseken
károsít, elsősorban az esti, éjszakai

órákban. Jel leg -
zetes kárforma az
U alakú karéjos
rágás, az elvörösö-
dő, letörő, elfony-
nyadó levelek. A 4-
6 leveles kukorica
levelein a levél-
széltől a főérig ka -
ré joznak. Ha a le -
vél mindkét ol da -
lán karéjozás van,
akkor a főér eltör-
het, és így a levél
megsemmisül. A
védekezés szükségességének eldönté-
séhez a tél végén, tavasszal kell megál-
lapítani az imágók egyed sűrűségét, és
3-4 egyed/m²-es jelenlétnél indokolt
beavatkozni. A kukorica monokultúra
mellőzésével mérsékelhetjük a megje-
lenésüket, megelőzhetjük a tömegesen
betelepülő bogarak tarrágását. Ha té -
kony vegyszeres megoldás a kelést
követő (1-3 leveles állapotban történő)
állománypermetezés. 

Fritlégy (Oscinella frit)

A fiatal, 2-3 leveles kukoricán
károsít. Évente 3-4 nemzedéke fejlő-
dik. Lárva, ritkábban báb alakban
telel, fertőzött növényi maradványok-
ban.  A rovar a tojásait az 1-2 leveles
kukorica levelei közé helyezi, ahol a
kifejlődő nyű okozza a jellegzetes kár-
tételt. Garathorgával sérti fel a levele-
ket és így táplálkozik a növény szöve-
teivel. A növény rendellenesen fejlő-
dik, a levelek szakadozottak (4. kép).
A kártétel többnyire foltszerűen jelent-
kezik, hűvös csapadékos időben. Az
optimális időben vetett, jó tápanyag-
ellátottságú kukoricát kevésbé károsít-
ja. A csávázott vetőmag preventív
védelmet nyújt.

Levéltetvek (Rhopalosiphum maidis;
Rh. padi; Schizaphis graminum 
A vetés

után kikelt fia-
tal növényeket
keresik fel a
szárnyas levél-
tetvek. Sza po -
rodásuk má -
jusban és júni-
usban aktuális.
Ezt követően a
kukoricaállo-
mányok öko-
lógiai okok
miatt (magas
hőmérséklet,
alacsony rela-
tív páratarta-
lom, csapadékhiány) elnéptelenednek.
Ismételt betelepedésükre szeptembertől
számíthatunk. A levéltetvek (5. kép)
szúró-szívó szájszervükkel folyékony
táplálékot fogyasztanak. A növényekbe
juttatott enzimatikus nyálváladék toxi-
kus hatásának következményeként a
levelek sárgulnak, esetleg el is halhat-
nak. A közvetlen kártétel mellett jelen-
tős a vírusterjesztő tevékenység és a
mézharmattermelés, amelyen korompe-
nész telepedhet meg. Minőségi talaj-
munkával és a harmonikus tápanyag-
utánpótlással, a fő tápnövények (zselni-
cemeggy) gyérítésével nagyban
csökkenthető a kártételük. Kémiai
védekezést főleg vetőmag-szaporító
területeken érdemes végezni, ezzel
csökkentve a vírusterjesztést.

Amerikai kukoricabogár 
(Diabrotica virgivera virgifera)

A júniusban megjelenő bogarak (6.
kép), a virágzás idején a bibét, a cső
végét rágva termékenyülési hiányos-
ságból eredő termésveszteséget okoz-
nak. A rágás a hímvirágra és a levélzet-
re is kiterjed. A kártétel a bibeszálak
lerágása miatt kritikussá teszi a megter-
mékenyülést, mivel a tövig rágott bibén
a szükséges pollenmennyiség nem tud
megtapadni, így a csövek ablakosak
lesznek, vagy teljesen meddők marad-
nak. A lárvák élőhelye a talaj, ahol a
kukorica gyökerével táplálkoznak. A
gyökérzet elfogyasztásának mértékétől
függően a növények fejlődésükben
visszamaradnak, megdőlnek, súlyos
esetben el is pusztulhatnak. A faj egy-

2. kép Melolonthinae
lárvája 

(Fotó: Szeőke K.)

3. kép
Tanymecus

dilaticollis és
kártétele fiatal

növényen
(Fotó: 

Szeőke K.)

4. kép Oscinella frit kártétel

5. kép Rhopalo -
siphum maidis

kolónia kukoricán

A kukoricát veszélyeztető kártevők

1. kép Elateridae
lárvája 

(Fotó: Boetel M.)
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nemzedékes, tojás alakban telel a talaj-
ban. A lárvák májustól júliusig a gyöke-
reken táplálkoznak, majd bábozódnak,
és azt követően a növényeken megje-
lennek az imágók. Érési táplálkozás
után a talajba rakják tojásaikat. Haté -
kony védekezés ellenük a vetésváltás.
Az imágórajzás szexferomon csapdák-
kal előre jelezhető. Az egyedszámtól
függően védekezni lehet a tojásrakást
megelőző fázisban az imágók ellen
hidas traktorral, helikopterrel vagy
merevszárnyú repülőgéppel.

Kukoricamoly (Ostrinia nubilalis)
A kárt a hernyó okozza (7. kép). A

tojásból kikelve a levéllemezen rág,
melynek nyomai hámozás vagy apró
lyukak formájában keresendők. A
kelést követő 1-2 napon belül berág a
szárba, és a bélszövetbe készít járatot.
A járat az internódiumokban található,
ugyanis a nóduszokat kikerüli. A szár
felületén a ki- és a berágási nyílások
láthatók, amelyekből ürülékszemcsék
lógnak ki. A rágás a szárban lefelé, a
talaj felé irányul. A lárvák esetenként a
csőbe is berágnak, és ott a tejes érésben
lévő szemeket fogyasztják.
Megfigyelések igazolják, hogy a her-
nyók által károsított csövek szemtermé-
sén másodlagosan Fusarium fajok tele-

pedhetnek meg. A károsított növények
szárában telelő hernyókat betakarítást
követően elpusztíthatjuk a szár talajba
történő mély beforgatásával. A hernyók
ellen kémiai védekezést még a szárba
rágás előtt el kell végezni. 

Gyapottok-bagolylepke (Helicoverpa
armigera)

A tojásokból kikelt fiatal hernyók
(8. kép) kukoricában kizárólag a gene-
ratív részeket károsítják. Az állandó
vándorlásban lévő, nappal is aktív lep-
kék a tömegesen virágzó növényeket
látogatják táplálkozás céljából. A nős-
tény lepkék egyesével (esetleg laza cso-
portokban) a virág- vagy terméskezde-
mény közelébe rakják tojásaikat. A
mennyiségi termésveszteségen kívül a
rágásokon jelentős a csőpenészek fellé-
pése, valamint a golyvásüszög megtele-
pedése. A károsított csöveket a termel-
tető nem veszi át. A lárvakelés a tömeg-
rajzás időpontjában már megkezdődik,

ezért a védekezést 7-10 naponként cél-
szerű megismételni. A védekezés légi
úton vagy hidas traktorral végezhető el
a szerjegyzékben engedélyezett ható-
anyagú készítményekkel.

Négyfoltos fénybogár (Glischrochilus
quadrisignatus)

Az amerikai eredetű négyfoltos
fénybogár (9. kép) alkalmi kukorica
kártevő. A második nemzedéke a kuko-
rica állományban a fejlődő csövekre,
azok bibeszálaira helyezi tojásait. Itt a
lárva is és az imágó is egyaránt táplál-
koznak. Főleg, mint másodlagos káro-
sító, a jelentősebb (pl.: kukoricamoly)

kártevők növényi sebzésein jelennek
meg. Ezek nyitva tartásával segítik a
fitopatogén kórokozók megtelepedését,
terjedését. Az előző évi növényi szár-
maradványok alászántásával gyéríthető
a telelő populáció egyedszáma.

Mezei pocok (Microtus arvalis)
A kártevő ebben az évben egyes tér-

ségekben jelentős kárt okozott kukori-
cában is (10. kép). Egy 20 g-os testsú-

lyú pocok napi 20-25 g zöld növényi
részt fogyaszt. Az áprilisi első fialás
után a nőstény általában 4-6 alkalom-
mal fial, az összes utódok száma átlag
30-35, de elérheti a 80-90-et is. A hosz-
szú ősz, az enyhe, száraz tél és a korai
kitavaszodás kedvez felszaporodásá-
nak, míg csapadékos időszakokban
nagy a pusztulási arány. Ha a talált jára-
tok száma 10 db/100 m2, védekezni
kell. Felszaporodásának segít a terüle-
tek ugaron hagyása, illetve a nem meg-
felelő talajművelés, éppen ezért nagyon
fontos a megfelelő talajmunkák elvég-
zése. Természetes ellenségeivel, a
különböző ragadozó madarak táplálko-
zási helyének kialakításával (T karó) is
csökkenthetjük a pocok állományt.
Erős felszaporodásuk esetén vegysze-
res védekezés a célravezető módszer.

Szőke Csaba – Bónis Péter – Nagy
Zoltán – Marton L. Csaba

6. kép Diabrotica v. virgifera imágók
csőkártétele kukoricán

10. kép Mezei pocok kártétele kuko-
ricában

7. kép Ostrinia nubilalis hernyója 
a kukoricaszárban

8. kép Helicoverpa armigera
hernyója a kukorica csövében

9. kép Glischrochilus quadrisignatus
Ostrinia nubilalis rágcsálékán 

(Fotó: Keszthelyi S.)
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Kimagasló teljesítmény 
az Mv Nádor búzafajtával

Az egykori annalesek, a hiteles sta-
tisztikák szerint a magyar búza-

termesztés hosszú, történelmi stagná-
lás után 1965-ben áttörte a bűvös, hek-
táronkénti kéttonnás „álomhatárt”.
Legfontosabb kenyérgabonánk geneti-
kai hátterének fejlesztése, az újabb és
újabb hazai fajták megjelenése, a
műszaki háttér folyamatos javulása,
agrotechnikai kutatásaink eredményei-
nek hasznosítása, és ez utóbbira is ala-
pozva a honi intenzív műtrágyázás ezt
követően ugyan rövid, de korszakos,
fejlődést eredményezett (1. ábra). A
’60-as évek közepétől datálható két és
fél évtizedben termésátlagaink meg-
kétszereződtek, a ’80-as évek közepén,
a múlt század utolsó évtizedének kez-
detén nyolc évből (1984-1991) ötben
meghaladták hektáronként az 5 tonnát.
Az az óta eltelt 23 évben a korábbi
trend megtört, sosem látott mértékű
termésingadozások (2625-5120 kg/ha)
között stagnál a Magyarországon
termett búzák átlagos teljesítménye,
amely csak két alkalommal, 2004-ben
és 2008-ban lépte át az öt tonnás
küszöböt. A megtorpanás szoros
összefüggést mutat a növénytáplálás
intenzitásának csökkenésével, annak
gazdaságonként, táblánként kimutat-
ható jelentős eltéréseivel.

A búzatermesztők mindezek elle-
nére jellemzően nyitottak, keresik a
továbblépés, a fejlődés lehetőségeit.
Ez a technológia minden elemére igaz,
az azt kiszolgáló erő- és munkagép
kapcsolatok modernizálásától kezdve
a termesztési céloknak, termőhelyi
adottságoknak leginkább megfeleltet-
hető fajták kiválasztásáig bezárólag.

A Szántóföldi Növények Nemzeti
Fajtajegyzéke 2014-ben 169 őszi búzát
tartalmazott. A folyamatosan bővülő,
megújuló lista nemzetközi mezőnyé-
ben számos olyan martonvásári fajta
található, amely lehetőséget ad arra,
hogy a közel negyedszázados holt-
pontról kimozduljon, mennyiségét
tekintve is felfelé induljon a minőségi
magyar búzatermesztés. Ezek egyike
az Mv Nádor, amely 2012-ben kapott
állami elismerést. A Közép-Mező -
földön gazdálkodó, nagyvenyimi
Simon László (1. kép) már az ezt köve-

tő évben kipróbálta az intenzív tech-
nológiákhoz jól adaptálható, a
ráfordításokat hatékonyan haszno-
sító, azokat megháláló új fajtát. A nap-
raforgó után vetett Mv Nádor akkor 8
hektáron átlagosan 9,2 t/ha termést
adott, ami kiváló malmi minőséggel
párosult. A meggyőző eredmények
ismeretében 2013 őszén 75 hektáron
vetette el a martonvásári nemesítésű
fajtát. A mögöttünk hagyott tenyész-
időszakban szerzett tapasztalatait az
alábbiakban összegezzük.

MartonVásár: Milyen vetésszerke-
zetben, milyen őszi búzafajtákat ter-
meszt a Simon Kft.?

Simon László: 2014-ben összesen
726 hektáron termesztettünk őszi
búzát, aminek döntő hányadára három
fajta került. Vezérfajtáink között a
martonvásári nemesítés eredményeit
az Mv Karéj és az Mv Nádor képvi-
selte. A kenyérgabonát gazdaságunk-
ban őszi káposztarepce, napraforgó,
kukorica és borsó után termesztjük. A
vetésforgóban a zöldborsó meghatáro-
zó növényünk, ennek köszönhetően
búzáink jelentős hányada – ahogy 2013
őszén az Mv Nádor is – ilyen kiváló
elővetemény után került magágyba.   

MV: A termőhely talajának mik az
alapvető jellemzői?

SL: Meszes csernozjom talajokon
gazdálkodunk, amiknek az állapotát,
tápelem-ellátottságát rendszeres talaj-
vizsgálatokkal ellenőrizzük. A leg-
frissebb adatok szerint az Mv Nádor
olyan táblára került, ahol a semleges
kémhatású vályogtalaj jó nitrogén-
(humusz=3,12%), jó foszfor- (AL-
P2O5=190 ppm) és közepes kálium-
ellátottságot (AL-K2O=191 ppm) biz-
tosított. Ezeket figyelembe véve az
őszi alapozó talajművelést megelőző-
en 400 kg/ha adagú, 8-24-24-es
YaraMila komplexszel trágyáztuk a
területet, mert a növények – tapaszta-
lataink szerint – ilyen tápanyag-ellá-
tottság és ilyen intenzitású termelés
esetén pozitívan reagálnak a „friss”
hatóanyag rendszeres, évenkénti
kijuttatására. Talajaink mikroelem-
ellátottsága nem kielégítő, ezért fon-
tos, hogy pótoljuk a nagy termések
elérését korlátozó, hiányzó tápele-
meket. Ennek okán választunk az
alaptrágyázáshoz is olyan készítmé-
nyeket, amelyek a három fő tápele-
men kívül mikroelemeket is tartal-
maznak.

MV: Mik a talajművelés és a vetés
főbb ismérvei?

SL: A talajelőkészítés során azt a
klasszikus elvet tartjuk szem előtt,

1. kép Simon László a jó malmi búza előállítására leginkább alkalmas inten-
zív, nagy termőképességű fajtákat részesíti előnyben
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hogy a vetőmag kemény ágyra, de
puha takaró alá kerüljön. Az Mv Nádor
számára a borsó után ezt egy Carrier
tárcsával elvégzett tarlóhántással
kezdtük el kialakítani. A gyomosodó
tarló glifozátos kezelése, és az alaptrá-
gya kiszórása után, szeptember elején
20-25 cm mélységig multitillerrel
műveltük a táblát. A vetés során a
hazai, jól működő tradíciókra alapo-
zunk. Földjeinken mindig október 1.
után indulnak el a forgóboronás
Amazone vetőgépek és többnyire a
hónap közepén végeznek a feladattal.
A felhasznált vetőmag mennyiségét
tekintve is konvencionális a techno-
lógiánk. Az Mv Nádort 220 kg/ha nor-
mával, mintegy 4,5-4,6 millió csírával
vetettük hektáronként, kihasználva azt,
hogy a fajtát gyors kezdeti fejlődés, és
jó bokrosodó képesség jellemzi. Ez
utóbbi kedvező agronómiai tulajdon-
ságot igyekeztünk erősíteni, a produk-
tív sarjkalászok számát növelni a már-
cius elején kiadott 200 kg/ha mennyi-
ségű, 30%-os Nitrosollal, és ezt
követően a tavaszi Granstar-os gyo-
mirtással együtt elvégzett Moddus-
kezeléssel.   

MV: Tavasszal kapott-e valamilyen
mechanikai művelést a terület?

SL: A hóolvadás után a kiszáradt,
cserepes felszínű búzatáblák küllős
kapával történő járatásával, annak
okszerű használatával a korábbi évek-

ben igen kedvező tapasztalatokat sze-
reztünk. A legutóbbi, enyhe tél után
azonban laza, porhanyós, ugyanakkor
kellően nedves volt vetéseink talaja,
ami nem tette indokolttá ennek a
műveletnek az elvégzését.

Viszont éppen az átlagosnál mele-
gebb tél kényszerített ki egy olyan
korai beavatkozást, ami jellemzően
nem része a technológiánknak. Az
áttelelő, kora tavasszal fejlődésnek
induló kórokozók ellen március máso-
dik dekádjában – java bokrosodásban
– egy ún. „nulladik” gombaölő szeres
kezelést végeztünk, a Cherokee fél
dózisával permeteztük búzáinkat.
Ugyanakkor itt szeretném kiemelni,
hogy az Mv Nádor 2014-ben olyan
kivételes tulajdonságát tudta bizonyí-
tani, mint a sárgarozsdával szembeni
kiváló ellenálló képesség.

MV: Mit kapott még a búza a
tenyészidőszak második felében, az
intenzív növekedés és kalászolás idő-
szakában?

SL: A második fejtrágya adagot a
szárbaindulás kezdetén, április elején
adtuk ki, az elsővel megegyező módon
és mennyiségben. Április közepén –
szárcsomós, 1-2 nóduszos fejlettségi
állapotban – a Cherokee teljes dózisá-
val védtük a fejlődő leveleket és ezzel
együtt levéltrágyákkal a réz, a man-
gán, a magnézium és a kén mennyisé-
gét is növeltük – más fajtákhoz hason-

lóan – az Mv Nádorban. A rovarok, így
a vetésfehérítők és a tetvek kártétele
ellen Karate Zeonnal permeteztünk. A
fajtára jellemző beltartalom kiteljese-
dése, a kiváló malmi minőség elérése
érdekében kalászoláskor 80 kg/ha
34%-os ammónium-nitrátot kapott a
tábla, és a termést a késői gombabe-
tegségek ellen kalászoláskor Amistar
Xtra-val védtük.

MV: Hogyan „hálálta meg” az
egész éves gondoskodást a Nádor?

SL: Meghálálta… Ugyan a búzát
megelőző borsó aratása és az ezt köve-
tő kiadós nyári esőzések miatt késve
indultak meg benne a kombájnok,
de a fajta a rövid, szilárd szárának
és kitűnő dormanciájának köszön-
hetően remekült tartotta magát. A
végelszámolásnál a 75 hektár átlagá-
ban 9750 kg lett az átlagtermés, ami
kiváló malmi minőséggel párosult.

MV: Ez utóbbi napjaink kínálati
piacán bizonyára segítheti a jobb érté-
kesítést is majd?

SL: Hmmm… Ezét ugyan már
nem, hiszen hónapokkal ezelőtt – a
mai árakhoz mérten – igen jól elkelt.

MV: Lesz tehát folytatása az Mv
Nádor történetének Simon László gaz-
daságában?

SL: Az érdekeltségünkhöz tartozó
területeken mintegy 500 hektáron
kezdtük el írni vele az újabb fejezetet.

Árendás Tamás

1. ábra Magyarország búzatermése a hazai műtrágya felhasználás eltérő intenzitású korszakaiban. 1901-2013.

1901-1967   y = 10,783x + 968,36

R
2

= 0,3226***

1968-1989   y = 129,17x - 6192,9

R
2

= 0,8105***

1990-2013   y = -8,2678x + 4923,2

R
2

= 0,0077ns
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Ahagyományokhoz híven szeptem-
ber 4-én az Agrártudományi

Kutatóközpont és a Bázismag Kft.
ismét megrendezte a martonvásári
kukorica-fajtabemutatót és országos
gabonatermesztési tanácskozást.

A korábbi évekhez hasonlóan az
idei bemutatóra is érdeklődők százai
látogattak el az ország minden pontjá-
ról, hogy tájékozódjanak a kukoricát
érintő aktualitásokról, valamint a nö -
vény termesztésben rejlő lehetőségek-
ről.  

A tanácskozást Bedő Zoltán főigaz-
gató nyitotta meg, majd dr. Feldman
Zsolt az agrárgazdaságért felelős
helyettes államtitkár a gabonaágazat
helyzetének bemutatásával kezdte meg
az előadássorozatot. Elmondta, hogy a
2014-2020 közötti időszakban a
Magyarországra jutó Közös Agrár -
politikai (KAP) támogatás összege
12,3 milliárd euró. Ezen időszakban a
KAP új célkitűzései között kiemelt fel-
adat a mezőgazdasági jövedelmek és a
szektor versenyképességének növelése,
a vidéki munkahelyek és közösségek
fenntartása, illetve a mezőgazdaság
által előállított közjavak ellentételezése
és ösztönzése.

A második előadás keretein belül
Marton L. Csaba tudományos osztály-
vezető a magyar kukoricanemesítés
múltját és sikereit mutatta be, mely
immáron több mint 60 éve töretlen.
Felhívta a hallgatóság figyelmét a
kukorica előállítása és termesztése
során felmerülő nehézségekre, vala-
mint a szeszélyes időjárás által előidé-
zett nehézségekre is, így az érés idő-
szakában lehulló sok csapadék által
kiváltott lassabb vízleadásra. Ezt is
szem előtt tartva nemesítették ki a
legújabb hibrideket, a tavaly debütált
Mv Marusyát és az idei újdonságot,
az Aniellát, melyek nemcsak a korai,
de a szuperkorai tenyészidő csoportba
is besorolhatók. A sort a silókukoricák-
kal zárta, melyeknél bővebben kitért a
leafy-típusokra, amelyek megtalálha-
tóak a legfőbb éréscsoportokban;
Nutrisil (FAO 370), Megasil (FAO
440), Siloking (FAO 530), Massil

Kukorica-fajtabemutató Martonvásáron – 
a Marton Genetics hibridkukoricák 

töretlen sikere

(FAO 610). A leafy hibrid sajátossága,
hogy a cső felett jellemzően 9-12 leve-
let fejleszt és kedvező cső-levél arány-
nyal rendelkezik. Megtudhattuk, hogy
a leafy hibrid nagy szárazanyag- és
zöldtermésén túl az állat számára átlag
feletti mennyiségű, könnyen emészthe-
tő szilázst biztosít. Bár lófogú típusú
szemekkel rendelkezik, azok nagyon
közel állnak a lisztes típushoz. Ez azt
eredményezi, hogy a kemény endo -
spermium tartalom kevesebb, és
nagyobb részarányban található meg a
szemben a puha endospermium. Ennek
hatására könnyebb roppantani, és az
állat számára jobb emészthetőséget
biztosít.

A továbbiakban Bedő Zoltán a mar-
tonvásári búzafajták ismertetése során
kitért a búza jelentősebb értékmérő
tulajdonságait rontó hatásokra, melye-
ket 2014-ben – különösen az alföldi
megyékben – nem lehetett figyelmen
kívül hagyni. Ilyen tényező volt a sár-
garozsda (Puccinia striiformis),
amelynek egy új rassza terjedt el
Európában. A fertőzésnek a fajta és
hibrid búza egyaránt ki van téve. Utalt
arra, hogy a termelők az utóbbi időben
a nagy termést biztosító fajtákat kere-
sik. Ennek az elvárásnak megfelelő
ellenállóképességnek idén az Mv
Nádor megfelelt, aminek egyik alapja a

fajta jó sárgarozsda toleranciája volt. A
megfelelő ellenállóképesség az összes
új martonvásári fajtában megtalálható,
így a már terjedőben lévő Mv
Kolompos, Mv Krajcár és Mv Pengő is
biztonsággal termeszthető. Az ellenál-
ló fajta kiválasztása mellett azonban a
megfelelő növényvédelmi technológia
is fontos. Előadása végén kihangsú-
lyozta, hogy a martonvásári nemesítés
két fő szempontja továbbra is a nagy
terméspotenciál, valamint a magas
minőségi értékek megteremtése lesz.

A tanácskozást a martonvásári hib-
ridkukoricákat Marton Genetics márka-
név alatt forgalmazó Bázismag Kft.
ügyvezetője, Oross Dénes előadása
zárta. Bemutatta a magyar kukoricapiac
helyzetét és hangsúlyozta a magyar
genetikai bázis értékét, mely határain-
kon túl is egyre sikeresebb. Részle -
teiben is megismerhette a hallgatóság a
Marton Genetics hibridkukorica portfó-
lióját; kiemelte a FAO 200 tenyészide-
jű Mv 255 hibrid versenyképességét,
mely megkésett vetéshez is biztonság-
gal választható. A portfólió nagyobb
részét a FAO 300-as éréscsoport teszi
ki, melyek közt megtalálhatóak a mél-
tán népszerű Mv 350, Mv 343, Mv
Tarján és Kamaria hibridek. Fontos
bejelentés volt, hogy a piaci változá-
sokhoz alkalmazkodva, azoknak
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megfelelve a jövőben új hibridekkel
bővül a Marton Genetics terméklis-
tája. Előadása végén megköszönte a
gazdálkodók bizalmát, s hangsúlyozta,
hogy a Bázismag Kft. 2015-ben elegen-
dő vetőmaggal fog rendelkezni ahhoz,
hogy az érdeklődők igényét kiszolgálja.

A tanácskozás után a látogatók

szántóföldi fajtabemutatón vehettek
részt, ahol Pintér János tudományos
főmunkatárs és Istvándi László, a
Bázismag Kft. képviselője mutatta be a
Marton Genetics hibrideket. A szakmai
nap a tenyészkertben folytatódott, ahol
Bónis Péter és Árendás Tamás tudomá-
nyos főmunkatársak kalauzolásával az

érdeklődők a termesztési kutatások
eredményeivel ismerkedhettek meg.  

A fajtabemutató után a rendezvény
a Brunszvik kastély parkjában egy kel-
lemes ebéd keretében, kötetlen beszél-
getéssel és személyes konzultációval
zárult.

Oross Dénes

Martonvásári hibridkukoricák Szlovákiában

Amartonvásári genetika a korábbi,
az 1990-es évek előtti időszakban

sem volt ismeretlen a szlovákiai gaz-
dálkodók számára, hiszen a különféle
növénytermesztési rendszerek egyéb
termékük és szolgáltatásuk mellett a
martonvásári búza és kukorica vető-
magokat is elérhetővé tették a piac
számára. A rendszerváltás itt is megté-
pázta a piaci viszonyokat, és a multi-
nacionális cégek előretörésével ará-
nyosan jó pár évig háttérbe szorult a
martonvásári vetőmagok iránti igény. 

Új lehetőség Magyarország és
Szlovákia EU-s csatlakozását köve-
tően nyílhatott a szlovák piacra való
fokozottabb visszatérésre. Az Unió ide
vonatkozó jogszabályai lehetővé
teszik, hogy ha egy adott tagállam
vetőmag előállítása, minősítése az
uniós normáknak megfelel, akkor
bármely elismert növényfaj a többi
tagállamban is korlátozás nélkül
forgalomba hozható. Ez a jogszabá-
lyi háttér adott keretet annak a piac-
nyitásnak Szlovákia irányába, amit a
Bázismag Kft. vezetése 2007-ben
határozott el. 

Kezdetben a helyi, csallóközi for-
galmazói kapcsolat segítette az itteni
gazdákkal való bármilyen kapcsolat
lehetőségét, így azt is, hogy 2007-
2008-ban már 17 gazdálkodó vállalt
üzemi próbatermesztést 6 hibriddel
(Mv 251, Mv 277, Mv Tarján, Mv
Koppány, Mv 500 és Siloking), 24
helyszínen, összesen 24 ha-on.
Ugyanakkor kisparcellás kísérleti
lehetőséget (DEMO) is kaptunk, mely-
ben 5-6 helyszínen szerepeltek a fent
felsorolt hibridjeink. Szerény eladási
teljesítmény is realizálódott már ebben
a két esztendőben az akkori hibridje-
inkből mintegy 800-900 ha-on. 

A helyi forgalmazó szervezésében
már a kezdetektől szép számú felvidé-
ki érdeklődő jelenlétében sikerült köz-
ponti martonvásári kukorica bemutató-

inkat megtartani, ami tovább erősítette
aktív és leendő partnereink elkötelező-
dését a martonvásári termékek iránt.

Ezen kezdeti sikerek után határo-
zott úgy cégünk vezetése 2008-ban,
hogy kereskedelmi képviselői háló-
zatát Szlovákia irányába is kiterjesz-
ti, hogy további piaci lehetőségekkel,
mind több új partner bevonásával
exportunk tovább bővülhessen. A dön-
tést követően új lendületet kapott a
szlovákiai kereskedelmi tevékenység,
hiszen az új partnerek bevonása, a for-

galmazói kapcsolat erősödése forga-
lomnövekedéssel párosult. 

2009-ben tovább folytatódott a
helyi igények felmérése, illetve azon
termékeink forgalmazása, amelyekkel
valamely piaci rést tudtunk betölteni.
Az elvárásoknak kezdetben a búza
előveteménynek leginkább alkalmas,
időben betakarítható korai hibridje-
ink feleltek meg. Ennek köszönhetően
ebben az időszakban az eladási forga-
lom 25%-át az Mv 277 és csaknem
10%-át az Mv Tarján adta. 

1. táblázat Az Mv 343 teljesítménye üzemi területen (2011)

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

Nagyszombat Bős 19 10,50 21,0

Nagyszombat Patas 4 10,43 21,0

Nagyszombat Bõs 20 10,00 25,0

Nagyszombat Kosút 37 10,00 17,3

Nagyszombat Bős 15 10,00 24,0

Nagyszombat Sárosfa 22 9,62 18,8

Nagyszombat Vásárút 15 9,60 17,5

Nagyszombat Hodos 16 9,00 17,0

Nyitra Komárno 20 11,08 21,0

Nyitra Csallóközaranyos 9 11,00 19,0

Nyitra Komárno 100 9,00 18,5
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Ezzel párhuzamosan megújított
portfólióval – 7 hibriddel (Mv 255,
Mv 277, Mv 343, Kamaria, Mv
Tarján, Mv Koppány és Mv 500), 10
új helyszínen – tovább folytak a
DEMO kísérletek. Ezek kiegészülve
az üzemi próbatermesztésekkel, és az
üzemi termesztés sokhektáros eredmé-
nyeivel, elegendő érvanyagot szolgál-
tattak ahhoz, hogy kitartó munkával
újra a köztudatba kerüljenek a marton-
vásári vetőmagok. 

A 2009-2010-es szezontól új,
országos hatáskörű forgalmazót
sikerült a rendszerbe integrálni.
Ezzel eladási lehetőségeink tovább
növekedtek, tekintve, hogy az inputok
így a vetőmagok termelői beszerzése
Szlovákiában is főként halasztott
fizetésben, a forgalmazók előfinan-
szírozásával történik. 

2010-ben kétnyelvű, magyar-szlo-
vák termékkatalógussal és az abban is
bemutatott új generációs hibridjeinkkel
álltunk partnereink elé, immár a
Marton Genetics brandnek megfelelő
arculattal. A piac, a folyamatosan bővü-
lő partnerkör visszaigazolta, mely kon-
kurens termékekkel kell felvennünk a
versenyt, így termék portfóliónk,
amely az eladásban tükröződik, jelen-
tős változáson ment át az új generációs
prémium termékeink irányába. 

2011-2012-ben a forgalmunk jelen-
tős részét már az Mv 343 és az Mv 350
tette ki 35 és 18%-kal, kiegészítve
további 3 prémium termékünkkel, az
Estillával, a Kamariával és a Mikolt -
tal. Ezen öt hibridünk az összes eladás-
nak már 62%-át adta a 2013-as, és 40%-
át a 2014-es értékesítési szezonban.

Üzemi kisparcellás kísérleteink is

1. ábra Az Mv 343 teljesítménye üzemi kísérletekben, 
2011

2. ábra MG hibridek teljesítménye platform üzemi
kísérletben. Csallóköz, Bős, 2014

tovább bővültek a jó partneri kapcso-
latoknak köszönhetően, amit jól muta-
tott, hogy 2011-től évente két régió-
ban, a dunaszerdahelyi és a komáro-
mi járásban is elvetették egy-egy
helyszínen portfólió (PLATFORM)
kísérleteinket. Ezeken évről évre lehe-
tőségünk van egyre növekvő termelői
érdeklődés mellett önálló kukorica
fajtabemutatókat tartani.

Nem utolsó sorban említést kell
tennünk siló programunkról, mely-
nek köszönhetően a leafy (leveles) típu-
sú hibridek, különösen a Siloking olyan
ismertségre tett szert Szlovákiában is,
hogy ott minden komoly silótermelő
cég biztosan számol vele. Az utóbbi
évben elindult biogáz programnak
köszönhetően a gazdák jelentősen meg-
növelték silóhibridjeink forgalmát,
nemcsak a nagy tömeg lehetősége
miatt, hanem a fermentációhoz szüksé-
ges kiváló beltartalmuk okán is.

A martonvásári hibridek gazdasá-
gossági mutatói ebben a térségben is
bizonyították versenyképességüket,

ami a stabil terméshozamok mellett
többek között kiváló vízleadásuknak is
köszönhető. Ma már a gazdák tisztában
vannak azzal, hogy a terméshozamok
növelése mellett a plaszticitás és a
stressztűrő-képesség, valamint a dina-
mikus, gyors vízleadó képesség, a jó
betakaríthatóság egyaránt fontos érték-
mérő. Ezen tulajdonságok meglétéről
partnereink megbizonyosodhattak, így
ma már stabil partneri háttérre alapoz-
hatjuk szlovákiai tevékenységünket.

A magyar termékhez, a martonvá-
sári hibridekhez feltehetően érzelmi
alapon is kötődnek az ottani termelők,
de az elmúlt 6-8 esztendőben a gya-
korlati termesztésben azt is sikerült
bebizonyítani, hogy e hibridek gazda-
ságossági szempontból is megfelelő
eredményt kínálnak számukra, ezért
ma már keresettek. Nem véletlen,
hogy a szűkebb csallóközi-felvidéki
térségben meglévő mintegy 60-70
ezer ha kukoricatermő terület 8-
10%-án termesztik hibridjeinket. 

Kiss János – Bodnár Emil

2. táblázat Az Mv 350 teljesítménye üzemi kísérletekben (2011)

Megye Termőhely Termés (t/ha) Víz %

Nagyszombat Ekecs 12,23 17,9

Nagyszombat Nagyfödémes 10,81 15,7

Nagyszombat Kosút 10,72 18,4

Nagyszombat Bős 10,18 20,0

Nagyszombat Béke 9,66 16,4

Nagyszombat Dunaszerdahely 9,20 18,4

Nagyszombat Csenke 9,02 19,2

Nyitra Csallóközaranyos 12,41 17,2

Nyitra Kamocsa 11,20 16,3

Nyitra Csallóközaranyos 11,00 19,0
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ABázismag Kft. kukorica vetőmag
értékesítésének emelkedése magá-

val hozta az igényt a termeltetendő
vetőmag mennyiségének növelésére,
melyet részben a terület nagyságának
emelésével (1. ábra), részben pedig a
termelés intenzivitásának javításával
értünk el.

Ennek jegyében első lépésként a
terület kiválasztásánál nagyobb hang-
súlyt kapott az öntözött területek
növelése. A 2. és 3. ábrákon jól látha-
tó, hogy 2010 országosan rossz termel-
tetési körülményei és a piacon fellépő
vetőmaghiány miatt nagymértékű terü-
let növekedés következett be mind
2011-ben, mind 2012-ben. Ez azt jelen-
tette, hogy a kiválasztási elveket lazít-
va az öntözött területek nagysága
ugyan nőtt, de arányaiban csökkent. A
2012. évtől azonban már arányaiban is
növekedni kezdett, és 2014-re elértük a
2010. év (2. ábra) szintjét.

Az öntözöttségen belül az intenzí-
vebb lineáros (1. kép) területek
aránya 2011-ben csökkent, azonban
2012 évtől már nagyarányú növeke-
dés vette kezdetét. Idén már elértük,
hogy az öntözött területünk kéthar-
mada lineár alá került. (3. ábra)

A hatékonyság emelésének követ-
kező lépcsője a termesztés technológi-
ák átalakítása volt. Az SC fajták szá-
mának növekedése, valamint a növek-
vő nagyságú lineáros terület lehetővé
tette a „0” apás vetés bevezetését. A
„0” apás technológia (3. kép) lényege,
hogy az anyát elvetjük a teljes területre
és minden második sorközbe vetünk

2. kép Dobos öntözés

A Bázismag Kft. vetőmag termeltetése 
az elmúlt fél évtizedben

2. ábra A területek öntözöttségének alakulása1. ábra A Bázismag Kft. vetőmag előállító területe 
2010-2014

1. kép Lineáros öntözés
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3. ábra Az öntözés típusok megoszlása 4. ábra SC hibridek termésátlaga 2010-2014

5. kép TC hibrid termékenyülése 2014-ben

3. kép „0” apás vetésmód

egy apát. Így az anya termőterülete
100%. A 2012. évben kezdtük alkal-
mazni ezt a vetési módot, mely az aszá-
lyos, extenzív körülmények ellenére is
többszörös termésátlag növekedést
eredményezett, és ezt azóta is tartja. A
lineáros öntözési mód mellett további
kritérium a megnövekedett tőszám
miatti intenzív tápanyag utánpótlás,
valamint az anya és az apa növények
közötti (az apa magasabb, mint az
anya) nagyság eltérés (4. ábra).

Ahol az anya és apanövények közöt-
ti méretkülönbség, vagy az öntözési
mód (dobos öntözés) (2. kép) nem teszi
lehetővé a „0” apás termesztési
módot, ott alkalmazható a szűkített
4x2 vetési mód. Ebben az esetben az
apapászták szélességét a szokásos 228
cm-ről 150 cm-re módosítjuk, így az
apasorok távolsága 50 cm-re csökken.
Az anya termőterülete ebben az esetben
80%. Ezt olyan fajtáknál lehet alkal-
mazni, melyeknél az apanövények
minimum olyan magasak, mint az anya-
növények, de az utóbbiak robosztusabb,
erősebb habitusúak, mint az apák. Ilyen
technológiát fogunk alkalmazni a
2015. évben az Mv Koppány vagy a
Mikolt esetében.

Az újabb technológiák harmadik

4. kép SC hibrid termékenyülése  2014-ben

eleme az intenzív tápanyag utánpót-
lás. Ezen a területen főleg a mikroele-
mek visszapótlásával tudtunk javítani.
Ez nagyrészt a cinkes lombtrágyáknak
köszönhető, mely nagyban segíti a ter-
mékenyülést (4. és 5. kép).

A termesztés technológia fejlődésé-

nek eredménye, hogy 2014. évben a
termés az összes előállításunkra
vetítve megközelíti a 3,5 t/ha átlagot,
ami biztosítja a megfelelő árufedezetet
a Bázismag Kft. kereskedelmi tevé-
kenységéhez a következő szezonban.

Végh András
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Magyarországon a sárgarozsda a rit-
kán fellépő búzabetegségek közé

tartozik. Köztesgazdája a levél- és szár-
rozsdáéval ellentétben sokáig ismeret-
len volt, csak 2010-ben jelent meg az a
cikk, melynek szerzői egyértelműen
bizonyították, hogy e kórokozó ivaros
szaporodási ciklusa is a borbolya-félé-
ken megy végbe. Bár az ivaros szaporo-
dás szerepet játszhat új változatok kiala-
kulásában, gyakorlati jelentősége cse-
kély. A járványok elsősorban a
gazdanövény szöveteiben, micélium
formájában vagy uredo stádiumban átte-
lelt fertőzési forrásból indulnak ki. Az
uredospórák szél útján nagy távolságra
eljutva fertőzhetik a gabonatáblákat. 

Feljegyzések szerint a sárgarozsda
hazánkban 1933, 1977, 1985, 1994,
1995 és 2001-ben okozott jelentős kárt.
Előfordulására általában enyhe telű,
hűvös és csapadékos tavaszú évek-
ben lehet számítani. A sárgarozsda
ökológiai igénye miatt elsősorban a
maritim klímájú területeken termesz-
tett állományok kórokozója, bár újab-
ban a magasabb hőmérsékletet jól tűrő
biotípusai is kialakultak. Jellegzetes
kórképe alapján, a levélerek között
hosszanti irányban, varrógépöltés-sze-
rűen elhelyezkedő sárga színű telepei-
ről könnyen felismerhető (1. kép). A
kórokozó a gazdanövény valamennyi
föld feletti szervét, így a kalászt is
megfertőzi (2. kép), uredotelepei a
pelyva belső felszínén bőségesen spo-
rulálnak. A spórák a szem felszínére
tapadva alakítják ki az ún. „paprikás
búza” szindrómát (3. kép). Fertő -
zésének hőmérsékleti optimuma a
hazai gabonatermő területeket veszé-
lyeztető másik két rozsdafajénál ala-
csonyabb, 10-15°C. Amennyiben a
léghőmérséklet néhány napon át
–5°C alá csökken, a sárgarozsda
elpusztul. Ez is magyarázata lehet
annak, hogy hazai körülmények között
miért számít ritka betegségnek.
Terjedéséhez ideális, ha a napi átlag-
hőmérséklet 7°C körül alakul. A spó-
rák a csírázáshoz és a fertőzéshez vizet
igényelnek, azonban optimális hőmér-
sékleten a csíratömlő sikeres behatolá-
sához mindössze 4-6 órás harmatbo-
rítottság is elegendő. A kórokozó öko-
lógiai igényeinek ismeretében
egy  értelmű, hogy a 2013/2014. évi

2014 – a sárgarozsda éve a búzatermesztésben

1. kép A sárgarozsda jellegzetes
tünete levélen

2. kép Sárgarozsdával fertőzött
kalász

3. kép „Paprikás” búza 

vegetációs időszak téli és tavaszi idő-
járása kedvező feltételeket teremtett
az epidémia kialakulásához. A beteg-
ség korai fellépéséhez hozzájárulhatott,
hogy hazánk területén már 2013-ban
is előfordult a kórokozó, bár a 2014.
évinél jóval kisebb területen és mérték-
ben. A martonvásári hőmérsékleti ada-
tokat elemezve (1. ábra) megállapítha-
tó, hogy egyetlen olyan nap sem volt,
amikor a hőmérséklet 24 órán keresztül
–5°C alatt lett volna, viszont az átlag-
hőmérséklet február második dekádjá-

tól kezdve két hónapon keresztül a sár-
garozsda terjedése számára kedvező
7°C körül alakult.   

A sárgarozsda 2014-ben Európa sok
országában erős járványt okozott. A
kórokozó populáció az utóbbi években
jelentősen átalakult a kontinensünkön.
A 2012. évtől kezdődően mindössze két
patotípus (’Warrior’ és ’Kranich’) alkot-
ja a populáció több mint 90%-át, ezek
mellett egy tritikálét fertőző patotípus
jelenlétét mutatták ki. Molekuláris vizs-
gálatok eredményei alapján a domináns



24 2014/2

patotípusok néhány Kínában fellelhető
változattal állnak a legszorosabb rokon-
ságban. Jelenleg is kutatják, hogy az
európai kontinens búza állományait
maga alá gyűrő patotípusok honnan
származhatnak, vagy hogyan alakulhat-
tak ki.

Magyarországon 2014-ben a sárga-
rozsda fertőzését szinte az egész ország
területén megfigyelték. Helyenként
komoly gazdasági kárt előidéző epi-
démia is fellépett. Feltételezhető, hogy
a hazai kórokozó populáció összetétele
eltérhetett az Európa többi országában
meghatározottétól. Vizsgálataink szerint
az Yr17 rezisztenciagént hordozó búza-
fajták nem, vagy csak a vegetációs idő-
szak késői fázisában és akkor is csak
csekély mértékben fertőződtek. Mivel
mind a ’Warrior’, mind pedig a
’Kranich’ patotípus képes megfertőzni
az Yr17 gént hordozó búzafajtákat, fel-
tételezhető, hogy ezek aránya kisebb
volt a többi európai országban megfi-
gyeltnél. Ugyanakkor a kórokozó több
tritikálé fajtán is súlyos károkat okozott,
így a tritikálét fertőzni képes patotí-
pus nagyobb arányban lehetett jelen
a hazai sárgarozsda populációban. 

A sárgarozsda ellen hazai körülmé-
nyek között nem egyszerű célirányos
nemesítési programot indítani. A kóro-
kozó számára kedvező klimatikus felté-
telek az évjáratok túlnyomó többségé-
ben hiányoznak, vagy túlságosan rövid
ideig állnak fenn, így a levél- és szár-
rozsda esetén alkalmazott mesterséges
fertőzési módszer nem használható sár-

garozsda rezisztens növények szelekció-
jára. A 2014. évhez hasonló évjáratok
lehetőséget biztosítanak a nemesítési
anyag ez irányú szelekciójára, a jelenleg
termesztett fajtáink ellenállóságának
megállapítására. A martonvásári, továb-
bá az ország különböző körzeteiben
beállított posztregisztrációs kísérletek
adatai alapján több martonvásári
búzafajta is sikeresen védekezett a
kórokozó támadásával szemben. A
legjobbak között szerepelt az Mv
Kolompos, Mv Nádor, Mv Pántlika,
Mv Pengő, de az Mv Suba, Mv Karéj,
Mv Lucilla, Mv Kolo, Mv Menüett,
Mv Ködmön, Mv Krajcár és Mv
Béres fajták ellenállósága is olyan szin-
tű, ami megfelelő növényvédelem mel-
lett lehetővé teszi a termésveszteség
minimalizálást. Külön említésre méltó
tény, hogy a 18 éve minősített Mv
Magdaléna is mérsékelten rezisztens,
vagy csak mérsékelten volt fogékony a
különböző termőhelyeken. Molekuláris
markerekkel, DNS szinten vizsgáltuk,
hogy a sárgarozsdával szemben ellenál-
ló fajták milyen rezisztenciagént, vagy
géneket hordozhatnak. Eredményeink
alapján több rezisztens búzafajtában
is kimutatható volt az Yr17 gén jelen-
léte, de több fajtában a kvantitatív típu-
sú rezisztenciáért felelős kromoszóma
régió továbbra is ismeretlen maradt.

A sárgarozsda további sorsa Magyar -
országon bizonytalan. Statiszti kailag
kicsi – de nem kizárható – az esélye
annak, hogy ismét az előző vegetációs
időszakhoz hasonló, rendkívül enyhe tél
következzen, amit hosszú, hűvös tavasz
követ. Ha hideg tél következik feltételez-
hető, hogy a sárgarozsda ismét háttérbe
szorul. Amennyiben az előző évihez

hasonló időjárású hónapok következnek,
nagy valószínűséggel ismét számítha-
tunk a kórokozó fertőzésére. Annyi bizo-
nyos, hogy a 2013/2014-es évjárat után
mindenki nagyobb figyelemmel vizsgál-
ja majd kora tavasszal az állományokat.
Cikkünk megjelenésének időpontjára a
lehetséges agronómia védekezések egy
része már idejétmúlttá vált, hiszen a gaz-
dák már túl vannak a fajtaválasztáson
és a fertőzőanyag forrását jelentő árva-
kelések jó esetben már nincsenek a fris-
sen kelt gabonatáblák közelében. A csá-
vázott vetőmag használata is megaka-
dályozhatta az őszi fertőzés kialakulását.
A védekezés következő lépcsője az
állományok kora tavaszi tüzetes vizs-
gálata. A kórokozó a táblán előbb kisebb
gócokban jelenik meg, majd a fertőzött
növényekről kedvező időjárási körülmé-
nyek között igen gyorsan az egész állo-
mányban elterjedhet. Amint megjelen-
nek az első tünetek (4. kép), azonnali
fungicides védekezés szükséges. A
fogékony fajtát választó gazdák számára
a preventív védekezés elvégzése is java-
solható az Enge délyezett növényvédő
szerek jegyzékében szereplő, a rozsdafa-
jok elleni védekezésre alkalmas fungici-
dekkel. A későbbiekben a kórokozónyo-
más és az időjárási viszonyok függvé-
nyében to váb bi kezelésre, vagy
kezelésekre is szükség lehet. A 2014. évi
tapasztalatok azt mutatják, hogy az
integrált növényvédelem eszköztárát
igénybe véve a búzatermesztők haté-
konyan vehetik fel a harcot a sárga-
rozsdával, ezzel az agresszív és tetemes
gazdasági kár okozására képes gomba-
fajjal.  

Vida Gyula – Bedő Zoltán – Láng
László – Mayer Marianna

4. kép A sárgarozsda fertőzés 
kezdeti tünete

1. ábra Téli és tavaszi léghőmérsékleti adatok 
Martonvásár, 2013. 12. 01-2014. 05. 30.
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SOLIBAM: organikus nemesítési és termesztési
stratégiák kidolgozása

Az ökológiai mezőgazdasági ter-
melők egyre növekvő köre

igényli a szélsőséges termesztési
körülményeikhez jól alkalmazkodó
növényfajtákat, melyek használatával
a szintetikus növényvédőszer és
műtrágya nélküli biotermesztés során
sem kerül veszélybe a gazdálkodásuk
jövedelmezősége. Az ökológiai (orga-
nikus) és „low-input” (csökkentett
növényvédelem) termesztési körül-
mények között gazdaságosan ter-
meszthető növényfajták azonosításá-
ra, előállítására, illetve az organikus
nemesítés indokoltságának vizsgálatá-
ra egy nemzetközi konzorcium alakult
12 ország 23 intézményének részvéte-
lével, melyek közül az MTA ATK
Mezőgazdasági Intézet képviselte
hazánkat. A 15 növényfajjal végzett,
2014 augusztusában zárult, több
mint négy éves kutatást a SOLI-
BAM (Strategies for Organic and
Low-input Integrated Breeding and
Management; www.solibam.eu)
EU-FP7 pályázat (KBBE 245058)
támogatta. A pályázat kidolgozásá-
ban meghatározó szerepet játszott az
azóta elhunyt kollégánk, dr. Kovács
Géza. A projekt célja specifikus és
újszerű nemesítési szemléletmód
kialakítása volt, és ennek integrálása
olyan szántóföldi termesztési gyakor-
latokkal, melyek javítják az ökológiai

és „low-input” területeken termelt
növények termőképességét, minősé-
gét, stabilitását és fenntarthatóságát.
A szántóföldi kísérletek mellett érté-
keltük a nemesítési stratégia és szán-
tóföldi mene dzsment hatását a termés
táplálkozástani, érzékszervi és feldol-
gozóipari tulajdonságaira is. A nem-
zetközi kísérletek során intézetünk
főként a kalászos gabonafajokkal és a
kukoricával kapcsolatos kutatásokban
vett részt, emellett a nemesítési eljá-
rásokkal és a minőségvizsgálatok-
kal foglalkozó munkacsoportokat is
vezette. A pályázati célkitűzések sike-
res teljesítése érdekében intézetünk-
ben összesen 10, többéves, több ter-
mőhelyes kísérletet állítottunk be (1.
kép), melyek eredményei közül most
csak a legfontosabbakat ismertetjük
röviden.

Létrehoztunk számos új, diverz
kalászos gabona kompozit populációt
(CCP), melyek vizsgálata során meg-
állapítottuk, hogy ezek mindegyike az
organikus búzanemesítés értékes
alapanyaga lehet, mivel egyes tulaj-
donságokban kiemelkedő stabilitást,
adaptálódó képességet, valamint nagy
betegség-ellenállóságot mutattak. 

A projekt során genetikailag
diverz populációk és fajtakeverékek
létrehozásával és használatával inno-
vatív gabonatermesztési rendszerek

kialakítását, fejlesztését és tesztelését
is elvégeztük. Kísérleteinkben egyes
búza fajtakeverékek és populációk
magasabb hozamstabilitást mutattak
„low-input” körülmények között,
mint a kontrollként használt búzafaj-
ta. A CCP-fajtakeverékek esetén a
keverés kompenzáló hatását több
tulajdonság tekintetében is kimutat-
tuk. A búzához hasonlóan a kukorica
populációk több tulajdonságra is kie-
melkedő rugalmasságot mutattak. A
genetikailag diverz populációk és faj-
takeverékek minőségvizsgálatának
eredményeként megállapítottuk, hogy
szignifikánsan nagyobb vízoldható
arabinoxilánt tartalmazott az egyik
CCP, mely a jövőben ígéretes forrása
lehet a rostanyagban gazdag táplálko-
zásnak.

A populációkra irányuló vizsgála-
tokkal párhuzamosan a különböző
nemesítési stratégiák hatékonysá-
gát is teszteltük. A szelekciós kísér-
letek során előállított legjobb búza-
törzsek CCP eredetűek voltak, ezért
úgy véljük, hogy ezek a populációk
ígéretes kiinduló anyagai lehetnek a
búzanemesítésnek. Három országban
beállított, 37 eltérő eredetű búzafajtát
vizsgáló kísérlet alapján megállapí-
tottuk, hogy konvencionális területen
az organikus nemesítőknek gazdasá-
gilag hatékonyabb a korai generáci-

1. kép SOLIBAM kalászos gabona kísérletek parcellái ellenőrzött ökológiai területen (Pusztaszabolcs, 2012)
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nyozzuk. Az összegyűjtött információk
hozzájárulnak a búza virágzásgenetikai
modelljének pontosításához, valamint
egyedi búza variánsok azonosításához.
Az alapkutatási eredmények gyakorlati
hasznosítása érdekében célunk a neme-
sítésben közvetlenül alkalmazható
módszerek, eljárások, diagnosztikai
markerek, és genetikai alapanyagok
kifejlesztése. 

A komplex kutatómunka kivitelezé-
se 13 ország 19 intézményének és
laboratóriumának szoros együttmű-
ködésében történik. A pályázatban az
MTA ATK Mezőgazdasági Intézet
Kalászos Gabona Rezisztencia
Nemesítési Osztályának, valamint
Növényi Molekuláris Biológia
Osztályának egy-egy kutatócsoportja

vesz aktívan részt. Ennek köszönhető-
en intézetünk kapta azt a megtisztelő
lehetőséget, hogy idén megszervezhes-
sük a pályázat harmadik munkaértekez-
letét, amelyre 2014. november 6-7-én
került sor Székesfehérváron. 

A munkaértekezlet kapcsán kiváló
lehetőség nyílt a tudástranszfer bizto-
sítására is a „Gabonafélék virágzásának
és abiotikus stressz toleranciájának
molekuláris mechanizmusai” témakör-
ben egy, az MSc és PhD hallgatók
számára szervezett nyílt szemináriu-
mi nap keretében. A hallgatói szeminá-
riumot 2014. november 5-én tartottuk
intézetünkben. A szeminárium magas
színvonalának érdekében 12 nemzet-
közi szaktekintélyt hívtunk meg elő-
adás tartására Kanadából, Argentíná -

ókban koraiságra, illetve betegség-
ellenállóságra szelektálni. A későbbi
generációkban már a célkörnyezet-
ben, organikus területen érdemesebb
szelektálni termőképességre, hektoli-
ter tömegre, levélállásra és kalászo-
láskori növekedési erélyre. Ezen
kívül bizonyítottuk, hogy az organi-
kus nemesítéssel előállított búzafajták
különböztek a hagyományos módon
nemesített fajtáktól. Ered ményeinket
az Euphytica tudományos folyóirat
199. számában publikáltuk, mely cím-
lapfotóján a martonvásári „low-input”
terület egy részlete látható (2. kép). A
37 búzafajta minőségvizsgálata is
megerősítette, hogy a kombinált
nemesítési módszer a leghatéko-
nyabb olyan stabil fajták előállítására,
melyek organikus és „low-input”
termesztésre is ajánlhatóak. A neme-
sítési stratégiák (konvencionális,

organikus, kombinált) minőségre gya-
korolt hatása közötti különbségeket
leginkább a sikér minőségét jellemző
paraméterek szórása írta le, így a
sikérterülés és a sikér index, míg a
szántóföldi menedzsment stratégiák
(organikus, „low-input”) közötti
különbségeket a búzaszem fizikai
tulajdonságai jellemezték (hektoliter-
tömeg, ezer szem   tö  meg) a legjobban.

A szántóföldi és laboratóriumi
kísérletek eredményeként nemcsak az
organikus nemesítés indokoltságát
sikerült alátámasztani, hanem azono-
sítani tudtunk organikus termesztésre
ajánlható konvencionális nemesítésű
fajtákat is. A közeljövőben is színvo-
nalas tudományos szakfolyóiratokban
tervezzük publikálni kísérleteink
további eredményeit.

Mikó Péter – Megyeri Mária –
Rakszegi Marianna

2. kép Az Euphytica (Vol. 199)
címoldala a martonvásári „low-

input” kísérleti terület részletével

Az ADAPTAWHEAT (EU-FP7-
289842; 2012-2015) integrált pro-

jekt fő célkitűzése a búza egyedfejlő-
dési fázisaiban és kalászolási idejé-
ben mutatkozó variabilitás genetikai
és fiziológiai alapjainak feltárása. Ez
a téma egyre nagyobb hangsúlyt kap a
globális klímaváltozás tükrében, mivel
az éghajlati változások jelentősen befo-
lyásolhatják az egyedfejlődés kimene-
telét, kedvezőtlenül hatva a termőké-
pességre. A pályázat során nemcsak a
virágzási idő genetikai variabilitását
vizsgáljuk, hanem a csírázástól virág-
zásig terjedő szakasz egymást követő
fejlődési fázisainak kezdetét és inter-
vallumát, valamint az ezekben mérhető
genetikai, fiziológiai variabilitást is
meghatározzuk. Tanulmányozzuk a
fejlődési fázisok és a termőképesség
közti összefüggést eltérő ökológiai fel-
tételek között. Egyedfejlődési fázis
specifikus genetikai alapanyagokat
vonunk részletes genetikai vizsgálatok-
ba, és részletes fenotípusos jellemzés-
nek vetjük alá molekuláris biológiai,
fiziológiai, és agronómiai szinten. Az
agronómiai kísérletek kivitelezésére
Európa főbb búzatermesztő körzete-
iben számos termőhelyen kerül sor
párhuzamosan. Az egyes környezeti
tényezők és az egyedfejlődés közti spe-
cifikus kölcsönhatásokat kontrollált
klímakamrás kísérletekben tanulmá-

Középpontban a búza adaptáció
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ból, Spanyolországból, Angliából,
Németországból, Franciaországból,
Olaszországból, és Csehországból. A
konferencia lebonyolítását a TÁMOP-
4.2.3.12/1/KONV-2012-0001 és az
EU-BONUS-12-1-2012-0024 pályáza-
tok támogatták. A rendezvényen 110
hazai és külföldi kolléga vett részt,
ebből 48-an MSc és PhD hallgatók
különböző hazai egyetemeken. A nem-
zetközi előadássorozat izgalmas bete-
kintést nyújtott a legfontosabb kutatási
irányvonalakba és a legújabb eredmé-
nyekbe a gabonafélék adaptációjának
témakörében.       

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

Ákos – Galiba Gábor

A jövőt alakító Európai Uniós agrárkutatási
programok az MTA ATK-ban

Az MTA Agrártudományi
Kutatóközpont 2012-es létrejötte

óta hagyománnyá vált, hogy minden
ősszel, a Magyar Tudomány Ünnepé-
hez kapcsolódva megrendezzük az
ATK Tudományos Napokat. Az ese-
ményre – immáron harmadik alkalom-
mal – ebben az évben 2014. november
13-án került sor Martonvásáron, a
Mezőgazdasági Intézet előadótermé-
ben. Tekintettel arra, hogy az MTA
Agrártudományi Kutatóközpontja nagy
hangsúlyt fektet mind a hazai, mind a
külföldi rokon intézményekkel történő
szoros együttműködésre, az ATK-ban
dolgozó kutatók mellett a Nemzeti
Agrárkutatási és Innovációs Központ
(NAIK) képviseletében dr. Jeney
Galina, a szarvasi Halászati
Kutatóintézet tudományos tanácsadója
is beszámolt legfontosabb eredménye-
ikről. Az ülésen vendégelőadóként
szintén részt vett a japán dr. Susumu
Takamatsu, a Mie Egyetem professzo-
ra is, aki jelenleg fél évig a
Növényvédelmi Intézetben dolgozik
vendégprofesszorként.

A rendezvény Bedő Zoltánnak, az
ATK főigazgatójának bevezető előadá-
sával indult, melyben ismertette a kuta-
tóközpont legfontosabb külföldi együtt-
működéseit és a legfontosabb elnyert
nemzetközi pályázatait. Az intézet sze-
rencsére eredményesen vesz részt az
európai uniós pályázatokban, ami a

nemzetközi elismertség egyik fokmérő-
je is. Ezután két egymást követő szek-
cióban hangzottak el a tudományos elő-
adások, amelyek elsősorban az ATK
európai uniós pályázataihoz kapcso-
lódó eredményekről számoltak be.
Ehhez kapcsolódóan a martonvásári
Mezőgazdasági Intézetből, a budapesti
Növényvédelmi és Állatorvos-tudomá-
nyi Intézetekből 2-2, a Talajtani és
Agrokémiai Intézetből egy előadás
hangzott el. A program Németh
Tamás, az MTA korábbi főtitkára, az
Akadémia Agrártudományok Osztálya
elnökének tájékoztatójával zárult, ahol
ismertette az Akadémia álláspontját a
pályázati rendszer átszervezésével kap-
csolatban.

Az előadások tematikája alapján
megállapítható, hogy mind hazánkban,

mind külföldön nagy jelentőséggel bír a
gazdasági növények és állatok stressz-
tűrő képességének, valamint ezen élő-
lényeknél a kedvezőtlen adottságú
körülményekhez való alkalmazkodási
folyamatoknak a minél alaposabb meg-
ismerése. Kiemelt érdeklődés mutatko-
zik a folyamatosan változó környezeti
tényezők hatására fellépő újabb kárte-
vők, illetve kórokozók megjelenésé-
nek tanulmányozása, és az ellenük
való védekezés lehetőségei iránt. 

A program TÁMOP 4.2.3.-
12/1/KONV-2012-0001 sz. „Az MTA
Agrártudományi Kutatóközpont új
tudományos eredményeinek bemutatá-
sa a társadalom széles rétegei számá-
ra” című pályázat támogatásával való-
sult meg.

Janda Tibor
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Ismét nőtt az akadémiai doktorok
száma az Agrártudományi Kutató -

központban. Magyar Tibor, az ATK
Állatorvos-tudományi Intézeté nek
igazgatója sikeresen megvédte „A ser-
tés torzító orrgyulladása: a kórtan, a
kórfejlődés és az immunvédelem egyes
kérdéseinek vizsgálata” című MTA
doktori disszertációját. A 2014. október
28-án megtartott nyilvános vitaülésen
Tibor elegánsan, a tőle megszokott sze-
rénységgel ismertette kutatási eredmé-
nyeit és válaszolt a feltett kérdésekre.
Kutatói egyéniségére jellemző, hogy a
disszertációjában több helyen található
olyan fogalmazás, mint például: „min-
den bizonnyal”, „valószínűleg”, „egye-
lőre ismeretlen”, „azt sugallja”. Az
ilyen hozzáállás a tudományos tények-
hez nagy érték napjaink tudományos
életében. 

Magyar Tibor és az általa vezetett
munkacsoport nemzetközi szinten is

jelentős új eredményeket ért el a sertés
torzító orrgyulladása kórtanával, kór-
fejlődésével és az immunvédelemmel
kapcsolatban. Eredményeit tekintélyes
tudományos lapokban publikálta, ame-

lyekre számosan hivatkoztak. A kiváló
tudományos teljesítményt a bíráló
bizottság 100%-os pontozással hono-
rálta.

Tibor állatorvosi diplomájának
megszerzése, 1979 óta áll az Állator-
vos-tudományi Kutatóintézet alkalma-
zásában. Kandidátusi disszertációját
1993-ban védte meg. A tudományos
ranglétra minden egyes fokát bejárva
2008-ban lett az intézet igazgatója. Egy
évvel később a Szent István Egyetem
szenátusa címzetes egyetemi tanárrá
nevezte ki. Mindig a nyitottság jelle-
mezte kutatói stílusát mind a felfedező,
mind az alkalmazott kutatásaiban,
sohasem riadt vissza a gyakorlati fel-
adatoktól sem.

Az Agrártudományi Kutatóközpont
minden munkatársa nevében gratulá-
lunk az eddig elért eredményeihez, és
kívánunk a jövőben is sikerekben gaz-
dag kutatói munkásságot!  

Barnabás Beátát, intézetünk koráb-
bi igazgatóhelyettesét, tudományos

osztályvezetőjét, a Magyar Tudomá -
nyos Akadémia 2014. évi közgyűlésén
az Akadémia főtitkárhelyettesévé
választották.

Barnabás Beáta az ELTE TTK, bio-
lógia-kémia szakán 1972-ben szerzett
diplomát, és ettől az évtől dolgozik inté-
zetünkben is. Szakterülete a kísérletes
növényi szaporodásbiológia kutatása.
Első, nemzetközileg is jelentős, mind a
mai napig számon tartott és elismert
eredményeit a virágzásbiológia terüle-
tén, a kukorica pollen mélyhűtéses tar-
tósításával érte el.  Elsőként hozott
létre hazánkban krioprezerváción
alapuló „pollen bankot”, ahol külön-
böző növényfajok virágporát tárolták
nemesítési célból. 

A búza és a kukorica dihaploid elő-
állítás és a mikrospóra genomredupliká-
ció kidolgozásával bizonyította innova-
tív készségét, melynek elismeréseként
1994-ben a COST 824 sz. „Gametic
Embryogenesis” akciója egyik nemzet-
közi munkacsoportjának vezetőjévé
választották. Tudományos tevékenysé-
ge kiterjed a növényi reprodukcióbioló-
gia számos területére, a növényi ivarsej-
tek mikromanipulációjára és az in vitro

fertilizációra. Nemzetközi és hazai
együttműködések keretében az általa
vezetett kollektíva megoldotta a búza
petesejtek és zigóták hatékony izolá-
lását, mikroinjektálását és az izolált
sejtek dajkatenyészetekben történő
felnevelését, amely lehetővé teszi
olyan, a gyakorlat számára is jelentős
kérdések tanulmányozását, mint az
ivarsejtek felhasználása idegen gének
bevitelére, vagy a megtermékenyítés

nélküli embriófejlődés indukálása
haszonnövényeknél. Az utóbbi években
figyelme a klímaváltozással együtt  járó
magas hőmérséklet- és szárazság-
stressznek a búza reproduktív fejlődésé-
re gyakorolt hatására irányult.

Több magyarországi egyetemen
vesz részt aktívan a graduális és a
posztgraduális képzésben. Oktatott tár-
gyai: „A növényi ivaros folyamatok
aktuális kérdései” és „A növényi ivaros
szaporodás biotechnológiája”. Oktató
munkájának megbecsülése jeléül
Széchenyi Professzori Ösztöndíjban
részesült. Kiemelkedő kutatói pályája
elismeréséül 2012-ben Széchenyi-díj-
jal tüntették ki.

Kimagasló kutatási eredményeinek
köszönhetően 2007-ben az Agrár -
tudományok Osztálya első női tagjaként
az MTA levelező tagjává, majd 2013-
ban rendes taggá választották. 2008-tól
az Agrártudományok Osztálya elnök-
helyetteseként hat éven keresztül
szerzett vezetői tapasztalatot a tudós-
testület irányításában. 

Az Akadémia főtitkárhelyettesévé
történt megválasztása alkalmából gratu-
lálunk, további munkájához sok sikert,
és jó egészséget kívánunk!

Veisz Ottó

Barnabás Beáta az MTA új főtitkárhelyettese

Magyar Tibor sikeres akadémiai doktori védése
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Az Államalapító Szent István ünne-
pe, augusztus 20-a alkalmából a

földművelésügyi miniszter Fleisch -
mann Rudolf-díjat adományozott dr.
Oross Dénesnek a Bázismag Kft.
ügyvezető igazgatójának, a martonvá-
sári nemesítésű kukorica hibrid vető-
magok előállítása és forgalmazása terén
végzett kiemelkedő munkájáért.

Oross Dénes a Keszthelyi
Agrártudományi Egyetem Moson -
magyaróvári Mező gazdaság tudományi
Karán szerzett okleveles agrármérnöki
diplomát 1985-ben. A diploma meg-
szerzése után 1985-től 1988-ig az MTA
ösztöndíjasaként folytatta tanulmányait
Mosonmagyar óváron, és ugyanitt,
1991-ben szerezte meg az egyetemi
doktori fokozatot. 2007-ben Master of
Business Administration (MBA) szak-
képesítést szerzett a Budapesti Műszaki
és Gazdaságtudományi Egyetemen.

1989-ben a GKI Kutatóállomásán,
Táplánszentkereszten helyezkedett el.
1995-től nemzetközi vállalkozások
magyarországi vetőmagágazatainak lét-
rehozásával foglalkozott, amely során
széleskörű nemzetközi kapcsolatrend-
szerre tett szert. 

2005 óta a Martonvásári Bázismag
Vetőmagszaporító és Forgalmazó Kft.

ügyvezetőjeként dolgozik Marton -
vásáron. Az azóta eltelt időszakban
vezetése alatt a Bázismag Kft. tevé-
kenységének teljes átalakítására került
sor, melynek célja a hatékonyság és a
versenyképesség növelése volt. 

A vállalat termékportfóliója kiszéle-
sedett, a hibridkukorica vetőmag előál-
lítások saját hatáskörbe kerültek, az F1,
valamint a beltenyésztett vonalak sza-
porításának rendszere átalakult, és a

hibridkukorica mellett új termékvona-
lak forgalmazása is megkezdődött.

Kiépült a Bázismag Kft. forgalma-
zói és kereskedelmi képviselői rendsze-
re, s a vállalat Magyarország mellett
Kelet-Közép-Európa 5 országába szál-
lítja a martonvásári érdekeltségű hib-
ridkukorica vetőmagokat, de a francia,
orosz és iráni piacokon is aktívan
működik a magyar nemesítvények
elterjesztése érdekében.

A Bázismag Kft. a 2013. évben 3
Mrd Ft árbevételt ért el, így jelentős
összegű licence díj biztosításával járul
hozzá az MTA ATK nemesítési tevé-
kenységének fenntartásához. Folyama -
tosan egyre több magyar munkahelyet
hoz létre, és – a versenytársaival folyta-
tott fokozott verseny ellenére – a mar-
tonvásári érdekeltségű hibridkukoricák
magyarországi piaci részarányának
növekedése stabil. 

Vezetésével a magyar tulajdonban
lévő vetőmagvállalat egyedi teljesít-
ményt ért el: a Bázismag Kft. nyeresé-
ges növekedést tudott felmutatni, és
saját forrásaiból gazdálkodva 1,1 Mrd
Ft saját tőkét halmozott fel a martonvá-
sári érdekeltségű vetőmagok és szelle-
mi termékek értékesítése útján.

Marton L. Csaba

A 2014. év Fleischmann Rudolf-díj kitüntetettje: dr. Oross Dénes

A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont honlapja a
www.agrar.mta.hu néven érhető el, de a www.mgki.hu címen is elérhető marad egy
ideig. Honlapunkon a látogató részletes ismertetést találhat a jövőben is az intézetről,
különböző részlegeiről, az ott végzett kutatási és publikációs tevékenységről, az intézet-
ben dolgozó munkatársak elérhetőségéről. Beszámolunk az intézet által szervezett kon-
ferenciákról és egyéb rendezvényekről. Ugyanitt a sok hasznos információ megszerzésén
túl, folyamatosan megjelentetjük a MartonVásár című kiadványunk anyagát és a láto-
gató egyéb hasznos honlapokhoz is kapcsolódhat. Reméljük a jövőben Ön is rendszere-
sen megtekinti intézetünk időről-időre megújuló honlapját.

Boldog Karácsonyt és eredményekben
gazdag új esztendőt kívánunk 
minden kedves Olvasónknak!
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Életének 82. évében, október 17-én
elhunyt dr. Balla László, intézetünk

egykori búzanemesítője, volt igazgatója.
1933. február 19-én, Telkibányán

született, középiskolai tanulmányait
Abaújszántón, a Mezőgazdasági
Technikumban végezte. Ezt követően
a Gödöllői Agrártudományi Egyetem
Agronómiai Karán 1957-ben diplomá-
zott, majd ugyanitt 1960-ban növény-
nemesítői szakmérnöki oklevelet szer-
zett. Közben az egyéves gyakorlati
kitérőt követően – amit az MTA
Mezőgazdasági Kutatóintézete Kísér -
leti Gazdaságában, Erdőháton töltött
el – a martonvásári Kutatóintézet
Geneti kai Osztályára került. A búzane-
mesítési kutatásokba 1961-ben kap-
csolódott be.

Egyetemi doktori disszertációját
1962-ben védte meg, 1970-ben „A búza
termőképességére való nemesítésének
egyes kérdései” című értekezésével a
mezőgazdasági tudomány kandidátusa
lett, majd 1981-ben az „Új, intenzív
búzafajták és nemesítési stratégia”
című tézisével megszerezte a mezőgaz-
dasági tudomány doktora fokozatot.
Szakmai munkája mellett hangsúlyt
fektetett az idegennyelv-ismeret tökéle-
tesítésére. 1962-ben orosz nyelvből fel-
sőfokú, 1967-ben pedig angol nyelvből
középfokú államilag elismert nyelv-
vizsgát szerzett.

Kutatási eredményeit munkatársai-
val közösen írt publikációival hazai és
külföldi szaklapokban rendszeresen
közre adta, több búzanemesítéssel fog-
lalkozó könyvnek, könyvfejezetnek
volt szerzője vagy társszerzője. Ötven-
hét őszi búza és öt durum búza fajtának
volt társnemesítője.
Szerteágazó tevékenységét nehéz lenne
a teljesség igényével ismertetni, egy
gazdag életpálya minden állomását fel-
sorolni. Kezdetben, 1958-tól 1961-ig az

MTA Mezőgazdasági Kutató -
intézetében mint tudományos segéd-
munkatárs dolgozott, egyetemi doktori
fokozatának megszerzését követően
kinevezték tudományos munkatársnak,
mely besorolásban 1973-ig tevékeny-
kedett, de 1963-tól már a búzanemesí-
tési csoport vezetője volt. Nem sokkal
az eredményes kandidátusi védés után
kinevezték tudományos főmunkatárs-
nak, 1981-től az akadémiai doktori cím
megszerzését követően pedig már tudo-
mányos tanácsadó. Ez időtől 1988-ig
ellátta a tudományos igazgatóhelyette-
si, illetve 1992-ig a búzakutatási főosz-
tályvezetői teendőket. Kutatói n té -
zetünknek 1989. január 1-jétől 1992.
február 17-ig volt igazgatója. 1996.
január 31-én vonult nyugállományba. 

A Szent István Egyetemen 1985-
ben címzetes egyetemi tanárrá nevezték
ki. Sokoldalú tevékenysége elismerése-
ként többek között megkapta a Munka
Érdemrend ezüst fokozatát, az Állami
Díjat, a Fleischmann Rudolf-díjat, vala-
mint a Darányi Ignác-díjat. Az Ukrán
Mezőgazdaságtudományi Akadémia
tiszteletbeli tagjává választotta.

Az MTA ATK Mezőgazdasági
Intézet kollektívája gyászolja elhunyt
munkatársát, vezetőjét. Tevékenységét,
eredményeit a magyar növénynemesí-
tés krónikája, emberi kvalitásait az Őt
ismerők emlékezete őrzi meg.

Búcsú dr. Balla Lászlótól

Elhunyt Jermy Tibor akadémikus

Az Agrártudományi Kutatóközpont
emblémáján a négy egymásbafo-

nódó kör a négy intézetet jelképezi.
Ezek egyike a Növényvédelmi Intézet.
Jermy Tibor akadémikus, aki 2014.
szeptember 23-án, 97 évesen költözött
az Örökkévalóságba, ennek az intézet-
nek a jogelődjében élt és dolgozott,
vezette az  Állattani Osztályt, majd
igazgatóként az Intézetet (1969-1978).
Nyugdíjba vonulását követően is folya-
matosan, az utolsó pillanatokig hihetet-
len szellemi frissességben alkotott
tovább. 

Jermy Tibor ökológus és rovar-eto-
lógus volt, agrozoológus és a modern,
biológiai szemléletmódon alapuló
növényvédelmi állattan egyik alapító
atyja, ízig-vérig kutató, aki Pasteur

szellemében úgy művelte a par excel-
lence tudományt, hogy annak gyümöl-
cseit a mezőgazdasági gyakorlat is
élvezhette. Nevéhez fűződik a hazai
agroökoszisztéma kutatás megindítása,
a burgonyabogár elleni védekezés meg-
alapozása, a növényevő rovarok evolú-
ciójának tanulmányozása, az ún. köve-
tő evolúciós elmélet (sequential evolu-
tion) kidolgozása, a fitofág rovarok
tápnövény választási és tanulási folya-
matainak vizsgálata. A kártevők előre-
jelzésére létrehozta az országos fény-
csapda-hálózatot, amely az általa
továbbfejlesztett fénycsapdával műkö-
dött évtizedekig. Iskolateremtő tudós
volt, aki új, modern kutatási irányvona-
lakat indított útjára, megalapozva és a
nemzetközi élvonalba emelve ezzel a
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hazai kísérletes rovartani kutatásokat.
Így Jermy Tibor kezdeményezésére
indult el hazánkban a rovarhormonok
és -feromonok kutatása is. 

Mindig nagy szeretettel és figye-
lemmel egyengette a fiatal kutatók
útját, generációkat nevelve így a tudo-
mányos gondolkodásmódra, a pályán
való helytállásra, a természet tiszteleté-
re, szeretetére, és nem utolsó sorban
egymás megbecsülésére, becsületre,
tisztességre. Puritán életmódja, kris-
tálytiszta érvelései, empatikus lénye
megbecsülést és tiszteletet ébresztett
bennünk. 

Legfontosabb átfogó munkái közül
kiemeljük a hatkötetes Növényvédelmi
Állattan Kézikönyvét, amelyet Balázs
Klárával együtt szerkesztett, és az
“Insect-Plant Biology” 1998-as kiadá-
sát (Louis M. Schoonhoven és Joop J.
A. van Loon társszerzőségével).

Jermy Tibort 1976-ban az MTA
levelező, 1985-ben pedig rendes tagjá-
vá választották. Az MTA Biológiai
Tudományok Osztályának elnökhelyet-
tese (1980-1987), majd elnöke (1987-
1990), a Magyar Agrártudományi
Egyesület Növényvédelmi Társasá -
gának (1969-1977) és a Magyar

Rovartani Társaságnak (1969-1972) is
az elnöke volt. Tagja volt olyan rangos
nemzetközi társaságoknak, mint a
British Ecological Society és az
American Philosophical Society.
Tudományos eredményeiért, munkás-
ságáért Állami Díjjal (1983) és
Akadémiai Aranyéremmel (1992) tün-
tették ki.

„Panta rhei” – idézte olykor a görög
mondást, és életével példát mutatott,
hogy ebben a szakadatlanul változó
világban hogyan keressük szüntelen a
helyes utat. 
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