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VIII. évfolyam

UBORKATERMELŐK FIGYELEM!
A Csenger Food Kft. Magyarország egyik legdinamikusabban fejlődő 

konzervuborka termeltetője tovább bővíti hálózatát.
Az országban egyedülálló fajtaválasztékkal, kiváló szakemberekkel, folyamatos szakmai segítségnyújtással, 

biztos anyagi háttérrel segítjük partnereinket. 
Biztosítjuk számukra a termeléshez szükséges feltételeket, input anyagokat. 

Hűséges termelőinknek minden évben az egész éves mennyiség után extra minőségi felárat fizetünk!

,,MINDENBEN EGY LÉPÉSSEL MÁSOK ELŐTT”

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, s kedvet érez ehhez a profi termelői csoporthoz csatlakozni, 
keressen minket az alábbi elérhetőségeken:

CSENGER FOOD KFT.

Hajdú György termelési koordinátor
Telefon: +36 20 22 99 717  •  E-mail: hagy@ent.hu  •  csengerfood@gmail.com

Kapcsolódó cikk a 3.-7. oldalakon

További fontosabb témáink:
• A magyar lakosság élelmezésének biológiai alapjai - kiváló minőségű magyar, vagy külföldi? 

• Interjú Horváth Ottóval, a GOSZ elnökségi tagjával
• Vidékfejlesztés, pályázatok, szaktanácsadás: EuroAdvance Kft. 
• Vajon mi lehet az egyes húsmarha fajták fejlődésének kulcsa?

• A termesztésre alapozott  komplex technológia-fejlesztés a konzervuborkában
• Miért fontos a víz minősége a növénytermesztésben?

• A BIOFIL Klíma Talajoltó baktérium készítmény eredményei, használatának tapasztalatai 
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NYÍRPARASZNYA 
MÁSODIK HŰTŐHÁZA

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS MANIPULÁLÁS, RAKTÁROZÁS
Önkormányzatunk hűtőipari tevékenysége újabb egységgel bővül a Rákóczi Ferenc utca 
45. szám alatt. Az új hűtőház a tervek szerint 2022-ben nyitja meg kapuit a térség
mezőgazdasági vállalkozói számára. Ez az új hűtve tárolási szolgáltatási forma is 
nagymértékben növeli településünk saját bevételeit. A leendő hűtőház épülete közel 1400 
m2 alapterületen valósul meg és magába foglal 6 db 130 m2-es hűtőtermet, mely -3+5 °C 
között üzemel majd. A ház működtetéséhez elengedhetetlenül szükséges a telepi 
infrastruktúra és a hozzátartozó úthálózat kiépítése is. 

A zöldség-gyümölcs manipuláló a betakarítási szezont követő időszakban a jóval 
magasabb egységáron történő értékesítést is lehetővé teszi, mely a térségben dolgozó 
fiatal gazdák és mezőgazdasági vállalkozók hosszú távú érdekeit és működési feltételeit 
is nagyban elősegíti. 

A beruházás eredményeként településünk 1500 db 120 NB műanyag tartályládával 
továbbá 1 db Elektromos-gyalogkíséretű platformos targoncával, 1 db Elektromos-
gyalogkíséretű raklapemelővel és 1 db Ládamosó berendezéssel is gazdagodik.

Az újonnan megvalósuló hűtőipari fejlesztésünk teljes költségvetése bruttó 
730 250 000 Ft. 

Projekttel kapcsolatos egyéb információk:

Projekt azonosító száma: TOP-1.1.3-15-SB1-2019-00050 
Projekt neve: 
Integrált Hűtőipari Fejlesztés Nyírparasznyán II.
4822 Nyírparasznya, Szabadság utca 23.
Tel.: 44/385-175; 
onkormanyzat@nyirparasznya.hu
www.nyirparasznya.hu
Projekt tájékoztató aloldal: 
http://www.nyirparasznya.hu/index.php/
hutohaz/integralt-hutoipari-fejlesztes-
nyirparasznyan-ii
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Konzervuborka termesztés eredményes integrációban _________________

Tíz éves jubileum és rekord magas átvételi árak a 
Csenger Food Kft.-nél 

Idén már több, mint tíz esztende-
je annak, hogy 2011. februárjában 
megalakult a Csenger Food Kft., a 
Szabolcs-Szatmár-Beregi térség kon-
zervuborka termesztő őstermelőinek 
összefogásával az uborka termésük 
értékesítése céljából. A Csengerben 
található vállalat a partner cégükön 
keresztül a magyar piac mellett szál-
lít többek között Németországba, 
Ausztriába, Franciaországba, Cseh-
országba, Romániába, Szlovákiába, 
Szlovéniába és Lengyelországba is. 
Az első beszélgetőtársam Csongor 
Gizella ügyvezető. 

- Az idei egy sok szempontból is 
különleges év. A cégük, mint integ-
rátor, miben tud segíteni a gazdál-
kodóknak?

Ez az év valóban különleges, 
mert jubileumi, de emellett min-
denképpen el kell mondani, hogy 
a termelésben/termeltetésben 
már lényegében a kezdetek óta, 
azaz több, mint 20 éve részt ve-

szünk. A többéves termelési ta-
pasztalatunk során sikerült olyan 
csapatot alkalmaznunk, amely 
rendelkezik a tevékenység ál-
tal megkövetelt szakmai hoz-
záértéssel és tapasztalatokkal. 
Olyan szakemberekkel dolgo-
zunk együtt, akik a hosszú évek 
alatt kiépített jó kapcsolatrend-
szerükkel segítik a cég tevékeny-
ségét. Ez a csapat közel 75 átvevő 
telep, ezen belül közel 300 terme-
lő munkáját felügyeli, koordinálja 
és dokumentálja, illetve biztosítja 
az input anyag beszerzését, kihe-
lyezését az átvevőkön keresztül a 
termelőknek, valamint szervezi az 
áru begyűjtését, raktározását, ki-
szállítását. A termelői csoportunk 
előfinanszírozással segíti tagjai és 
partnerei munkáját. Az előfinan-
szírozott anyagokat a termelők-
nek lehetőségük van a megter-
melt áru beszállításával, ütemez-
ve megfizetni. Gyakorlatilag bár-
milyen, a termeléshez szükséges 

segédanyag beszerzését képesek 
vagyunk leszállítva, a lehető leg-
kedvezőbb áron biztosítani.
Az kiváló szakemberekkel, folya-
matos szakmai segítségnyújtás-
sal, biztos anyagi háttérrel kínál-
juk termelőinknek a termeléshez 
szükséges feltételeket. 

- Hány tonna uborkát vásárolnak 
fel éves szinten?

Évente közel 2000 tonna friss 
uborka kerül a termelőktől felvá-
sárlásra az integrációs munkánk 
révén. A beszállított friss uborka 
még aznap, illetve hűtés esetén 
másnap elhagyja a hűtőházat.  Az 
ipari konzervuborka termesztés-
nek évek óta stabil piaci háttere 
van ebben a régióban. Míg a zöld-
ségfélék közül a paprika, a para-
dicsom és a káposzta folyton hul-
lámzó árakkal kiszámíthatatlan pi-
acnak mondható, addig az ubor-
ka több éve folyamatos áremelé-
sek mellett tudott biztos hátteret 
nyújtani. 
Véleményem szerint a magyar 
uborkatermesztés az apró mé-
rettel tud versenyképes maradni 
a környező országokkal szemben, 
akik egyre jobban kezdenek fel-
zárkózni és egyre nagyobb vetély-
társak már a hazai konzervgyárak-
nál is. Ezért mi mindenképpen az 
apró méretű uborka termesztését 
ösztönözzük.

- Milyen piaci igényeknek kell 
megfelelniük?- kérdeztem Hajdú 
György termeltetés koordinátor-
tól.

Mindig megfelelő minőségű 
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A következőkben az integrációban részt vevő 
néhány gazdálkodó tapasztalatait, véleményét adjuk közre

Jónás László Györteleken gaz-
dálkodik, és szintén részt vesz 
ebben az integrációban.

- Mióta termel uborkát?
Már több, mint tíz éve, mint-

egy 2.000 folyóméteren, mivel 
ennyit tud ellátni a család 6-8 
fővel. Elsősorban jó termő fajták-
kal dolgozom, de már több éve 
részt veszek a Csenger Food Kft. 

fajtakísérleteiben is. Megpróbá-
lok kevés zöld munkát igénylő, 
a betegségeknek és az időjárás 
viszontagságainak jobban ellen-
álló, stressz tűrő fajtát választani.
 

- Szokott-e a munkájához szak-
tanácsadást igénybe venni?

A termeléshez, illetve a fajta-
kísérlethez a szaktanácsadást 
a Csenger Food Kft-től kapom, 

árut kell előállítani, ezért jó pár éve két féle fajta-
körben (apró tüskés és szemölcsös) történő ter-
mesztéssel adunk lehetőséget a minél nagyobb 
jövedelem eléréséhez. Amellett, hogy a termelő-
ink saját maguk döntenek a termeszteni kívánt 
fajtákról, sikerült elérnünk, hogy a termelésük kö-
zel 80 %-a a szemölcsös fajtakörbe tartozik, ezen 
belül pedig a vezető szerepet a Rijk Zwaan Kyb- 
ria RZ F1 tölti be. Vannak újabb, ígéretes fajtái is 
a cégnek, mint pl. a lombosabb Triole RZ. A ZKI 
fajtái közül pedig egyre ígéretesebb a Brutus F1. 
A gazdálkodók számára a Csenger Food Kft. nem-
csak a termésük biztos értékesítését oldja meg, 
hanem a különféle input anyagok beszerzéséhez 
is kellő anyagi hátteret nyújt.

- Mi alapján ajánlanak egy-egy fajtát a terme-
lőknek?

Kísérleti kertjeinkben minden új fajtát előze-
tesen tesztelünk, csak ezután kerülhetnek a ter-
meltetésbe. A kísérleti kertekkel a termelés jöve-
delmezőségét, a helyi adottságokhoz igazítva, a 
legmodernebb szabadföldi intenzív termesztési 
mód alkalmazásával, a leghatékonyabb támrend-
szeres termesztéssel, előre meghatározott cse-
pegtetési, öntözési és tápoldatozási rendszerrel 
kívánjuk minél magasabb színvonalra emelni.

- A telephelyükön azonnal szembetűnő a jó felsze-
reltség. Mit lehet pontosan tudni róla?

Az óriási telephelyünk, a megbízható saját hű-
tőházunk az országban egyedülállónak mond-
ható. Modern, speciális, kifejezetten az uborka 
hűtésére tervezett, megfelelő manipuláló és rak-

tározó helyiségeink, teljes körű adminisztrációra alkal-
mas irodaépületünk, logisztikai központunk, vadonatúj 
gépjárműflottánk, kellő számú és kiváló minőségű osz-
tályozó gépeink állnak a rendelkezésünkre a minőségi 
munkavégzéshez.

Triole RZ

Sharing 
a healthy
future

Kicska Tibor 
Tel: 06 30 501 6754
Rijk Zwaan Budapest Kft.
1016 Budapest  Aladár u. 17-19.
T: 06 1 489 8060

• Kiemelkedő lombellenálló képességű szemölcsös 
hibrid, egyedülálló stressztoleranciával! 

• Legkönnyebben és megbízhatóan termeszthető 
fajta, akár kevés tapasztalattal rendelkező termelők 
részére is! 

• Kifejezetten hosszan, akár szeptember végéig  
szedésben tartható, a monokultúrás termesztést is
jól viseli! 

• Bőtermő és kifejezetten tetszetős, sötétzöld, 
minden méretben szabályos termései vannak! 
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amit Hajdú György koordinál. 
Célunk a minőségi uborka ter-
mesztése, ehhez pedig nagyon 
oda kell figyelni a tápanyagozás-
ra, valamint a betegségek időbe-
ni kezelésére. Az előző évünk jól 
sikerült, jó termés volt, a kísérleti 
uborkák között is ígéretes fajták-
kal találkoztam. Változást nem 
tervezek, a már jól bevált techno-
lógiát alkalmazva és természete-
sen a legújabb fajtákkal történő 
tapasztalat szerzést folytatva, a 
Csenger Food Kft.-vel kialakult 
munkakapcsolatot fenntartva 
megyünk tovább.

15 éve termel uborkát Visky 
Dénes Garbolcon. Már az első 
évtől kezdve a később létrejött 
Csenger Food Kft. jelenlegi veze-
tésével dolgozik együtt.

- Hogyan hozzák meg a dönté-
süket a fajtaválasztásnál?

A saját tapasztalataink mellett 
a szakembereink véleményét, a 
fajtakísérleteik eredményeit is fi-
gyelembe vesszük. A termesztés 
során igyekszünk odafigyelni a 
növényvédelem és tápoldatozás 
szabályainak a betartására, ami-
hez a személyes tapasztalatokon 
túl, minden segítséget megka-
punk irányítónktól. Számunkra 
megnyugtató, hogy igénybe ve-
hetjük a szakmai támogatást, ko-
molyan veszik a mi eredményes 
termelésünk fontosságát és min-
denben segítenek. 

- Milyen volt a tavalyi évük?
Az előző évünk nagyon rosszul 

indult. A kezdeti kudarcok any-
nyira elkeserítettek, hogy meg-
fordult a fejemben, feladom a 
természet elleni küzdelmet és 
inkább elengedem az addig be-
lefektetett kemény munkát és 
pénzt, mert reménytelennek 
láttam a folytatást. A szakmai 
vezetőnk ösztönzésére azonban 
átértékeltem mindent, s bízva a 
támogatásukban és a tudásuk-
ban, valamint természetesen 
magamban, újra indítottuk az 
évet, egy számunkra ismeretlen 
fajtával. Most már látom, hogy jó 
döntés volt, mert összességében 
a kezdeti lemaradások ellenére 
elfogadható évet tudhatunk ma-
gunk mögött. 
Idén nem tervezünk változást, 
az előző évivel megegyező te-
rületen, kb. 1.000 – 1.500 folyó-
méteren, a számunkra tavaly 
bizonyított Sound RZ F1. fajtával, 
valamint természetesen a leg-
megbízhatóbb partnerünkkel a 
Csenger Food Kft.-vel folytatjuk.

Húsz éve termel konzervuborkát 
Pátyodon Gáti László.

- Milyen nagyságú területtel kezd-
te el?

1.000 folyóméterrel, majd 
ahogy a család létszáma meg-
engedte, folyamatosan bővítet-
tem  azt 6.000 folyóméterre. Ez 
a terület 10-12 családtagnak ad 
mindennapi munkát. Többéves 

tapasztalat alapján a jól bevált 
fajtákat termesztjük. Az előző 
években a babért a Kybria RZ F1. 
vitte, de a Csenger Foodnak és a 
vetőmagos cégeknek köszönhe-
tően folyamatosan részt veszünk 
az újabb fajták tesztelésében is. 
Ebből adódóan minden szak-
mai segítséget megkapunk, ami 
az eredményes termesztéshez 
szükséges. 

- Hogyan alakult tavaly a termés 
mennyiségük, és az árbevételük?

Az előző év kezdeti nehézsé-
gei után sikerült egy erős, átlag 
feletti termést, illetve árbevételt 
produkálni, azonban ehhez a 
személyes tapasztalatok mellett 
szükség volt a szakemberek álta-
li folyamatos segítségnyújtásra, 
amivel maximálisan elégedettek 
vagyunk. Érezzük azt, hogy az 
eredményes termelés legalább 
annyira fontos a partnerünknek, 
mint nekünk, termelőknek. A 
terület nagyságán nem kívánok 
változtatni, a fajta kiválasztását 
pedig a szakemberekkel történő 
előző évi tapasztalatok kölcsö-
nös értékelése után döntjük el.
A Csenger Food Kft. szakmai ve-
zetésével rendkívül közvetlen, 
jó kapcsolatban vagyunk, ami 
elmondható, hogy a munkakap-
csolaton túl nyúló baráti együtt-
működés. Bármilyen prob-
lémával fordulunk hozzájuk, 
mindenben segítőkészek, kész-
séggel állnak rendelkezésünkre. 
Semmilyen felesleges ígérgetés 
nem hangzik el részükről, ami-
ben viszont minden szezon in-
dításkor megegyezünk, azt ma-
radéktalanul teljesítik, és úgy 
gondolom, hogy manapság ez 
egyre ritkább. Szerintem ennek 
köszönhető, hogy a mai napig az 
ország egyik legmeghatározóbb 
konzervuborka termeltető cége, 
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és örülök, hogy ennek én és a 
családom is a részesei lehetünk!

Siti Bertalanné Kisarban 17 
éve termel uborkát. Először 500, 
majd 1.000, később pedig már  
1.500 folyóméteren.

- Hogyan tudják a szükséges kézi 
munkaerőt biztosítani?

Mivel megosztva szedjük a 
termést, négy családtaggal meg 
tudjuk oldani a szedést. Azért 
termelünk csak ennyi területen, 
mert a családon belül ennyire 
van időnk, mi munka mellett csi-
náljuk ezt. 

- A fajtaválasztásukban milyen 
szempontok dominálnak?

Odafigyelünk a piaci igények-
re, és természetesen a legkedve-
zőbb átvételi feltételekre. Most a 
piacon inkább a szemölcsös faj-
takörbe tartozó uborkának van 
biztosabb értékesítése, ebből 
adódóan az átvételi feltételek is 
ennél a legkedvezőbbek. Nem 
beszélve arról, hogy a betegsé-
gekkel és időjárási körülmények-
kel szemben is sokkal kedvezőbb 
tapasztalataim vannak, mint a 
simahéjúnál. A termelés során 
nagy hangsúlyt kell fektetni a tá-
poldatozásra, a növényvédelem-
re, a zöldmunkára és nem utol-
só sorban a gyommentességre, 
mert ha elgyomosodik a terület, 
az csökkenti a növényvédelem 
hatékonyságát. A 2020-as évben 
egy erős, közepes termést pro-

dukáltunk, sík művelésben Kara-
ván F1.-es uborka fajtával.
Az előzetes információk alap-
ján biztos vagyok benne, hogy 
a családunknak idén is meglesz 
a lehetősége a munka melletti 
jövedelem kiegészítésére, amit 
továbbra is a Csenger Food biz-
tosít. A cég munkatársaival, ve-
zetőivel hosszú évek óta rend-
kívül jó kapcsolatban tudunk 
együttműködni.

19 éve termel kordonos uborkát 
Kovács János Szatmárcsekén. 

- Megéri ezzel a munkaigényes 
növénnyel foglalkozni?

Igen, de nagy figyelmet igé-
nyel. Három éve Kybria RZ F1.-el 
dolgozunk, ami nagy hozamra 
képes, folyóméterenként elér-
jük vele a 2.300 – 2.500,- Ft-ot. 
Tudom ajánlani mindenkinek, 
akinek hajlama és lehetősége 
van hozzá, mert ennyi árbevételt 
más kultúrákkal ekkora területen 
szerintem nem lehet elérni. Fő-
leg a fiatalabb korosztály figyel-
mébe ajánlom, mivel én már 68 
éves vagyok, úgyhogy veterán-
nak számítok a termelői körön 
belül. Nem beszélve arról, hogy 
a biztos piaci értékesítés mellett 
ennyi támogatást egy növény 
termesztéséhez sem biztosíta-
nak az integrátorok. Mi megta-
láltuk ehhez a legmegfelelőbb 
partnert, ezt bizonyítja a sok 
éves problémamentes együtt-
működés.

Amikor a Csenger Food Kft. meg-
alakult, azaz 10 éve foglalko-
zik uborka termesztéssel Sváb 
Gyula Mérken.

- Hogyan alakult az elmúlt idő 
alatt a termőterületük?

Kezdetben 1.000 folyóméterrel 
indítottam, de pár év után 3.300 
folyóméterre növeltem a nagy-
ságát. Igaz, az egész családot 
leköti a szezonban, mert ideális 
esetben 10-12 embernek is min-
dennapi munkát biztosít. Jó pár 
éve már csak egy fajta termelé-
sével foglalkozom, ami a szemöl-
csös fajtakörbe tartozó Kybria RZ 
F1. Ezzel a fajtával nagyon meg 
vagyok elégedve, bőtermő, elég 
jól ellenáll az időjárás viszon-
tagságainak, de természetesen 
ez is odafigyelést igényel, mint 
minden más fajta. Ezzel a fajta-
körrel a Csenger Food Kft.-nek 
köszönhetően találkoztam, s a 
mai napig maximálisan elége-
dett vagyok úgy a fajtával, mint 
a cég szakmai irányításával. El-
mondhatom, hogy rendkívül 
korrektek és rugalmasak, ezért is 
termelek nekik már huzamosabb 
ideje. Másoknak is csak ajánlani 
tudom Őket, amennyiben a jövő-
ben konzervuborka termesztés-
ben gondolkodnak, mert biztos 
vagyok benne, hogy ez a cég a 
későbbiekben sem fog csalódást 
okozni a termelőinek. Én nem 
szeretnék a jövőben változtatni 
sem a terület nagyságán, sem 
pedig a termesztett fajtán, mivel 

K O N Z E R V  U B O R K A  T E R M E LT E T É S I  I N T E G R Á C I Ó
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maximálisan elégedett vagyok 
az eddigi eredményeimmel.
Mindenképpen bízunk a kedve-
zőbb időjárási körülményekben, 
valamint a Partnerünk által ko-
rábban már biztosított minden-
kori legmagasabb árakban és 
juttatásokban! 

- A pandémiás helyzet mennyi-
re nyomta rá a bélyegét a cégük 
munkájára?- fordulok újra kérdé-
semmel Csongor Gizella ügyve-
zetőhöz.

A hazánkban tavaly februárban 
indult pánikhelyzet természete-
sen a mi tevékenységünkre is ki-
hatással volt, mert pl. éppen ab-
ban az időszakban kezdtük meg 
a termelés tervezését. Óriási volt 
a bizonytalanság minden terüle-
ten. Amikor a környező országok 
határai zártak és még az áruszál-
lítás is bizonytalan volt, nekünk 
is komoly fejtörést okozott, hogy 
miként tudjuk majd a termelés-
hez szükséges input-anyagokat 
beszerezni, illetve a megtermelt 
árut exportálni, mivel annak je-
lentős része a külföldi konzerv-
gyárakban kerül feldolgozásra. 
A vezetőségünk a válságkeze-
lésének köszönhetően egyből 

elkezdte felmérni és lekötni a 
piaci lehetőségeket. Sikerült úgy 
tárgyalni, valamint szerződni 
a partnereinkkel, hogy az min-
denki számára biztos működést 
nyújtson. Köszönhető mindez 
a változatos és sokrétű partner 
állományunknak, mert, ahogy 
mondani szokták „annak van 
nagyobb esélye, aki több lábon 
áll”. Tekintve a kiváló minőséget, 
mindig jól tudtuk pozícionálni a 
termékünket. 
Ami pedig nagyon lényeges, 
tavaly szeptember végéig vala-
mennyi termelővel és átvevővel 
elszámoltunk, a kifizetések a mi-
nőségi felárakkal együtt megtör-
téntek, ami szintén egyedülálló-
nak mondható. 

- Hogyan alakultak a felvásárlái 
áraik?

A tavalyi évben minden idők 
legnagyobb uborka árait tudtuk 
kihirdetni, melyet az esztendő 
folyamán végig tartottunk. 2021-
re is pozitívak a vevői visszajelzé-
seink, és így újabb rekord ubor-
ka árral nyitottuk meg az idei 
szezont. Bizakodva tekintünk 
tehát előre, és mert hiszünk ab-
ban, hogy a magyar minőségi 

Nádasi Zoltán

K O N Z E R V  U B O R K A  T E R M E LT E T É S I  I N T E G R Á C I Ó

Cím: 4765 Csenger, 
Ady Endre utca 82/C
Telefon: 20/22-99-717
E-mail: hagy@ent.hu. 
csengerfood@gmail.com

További információk:

Csenger Food Kft.

konzervuborkáért ezután is ve-
tekednek majd a konzervgyárak. 
Az uborkatermesztés ezután is 
mindenképpen jó alternatíva le-
het ebben a megyében és térsé-
gében is a gazdálkodók számára!

- Köszönöm a beszélgetést, és 
idén is sikeres termelői évet kívá-
nok!
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Amikor a gyakorlat teszi a mestert _________________________________

A termesztésre alapozott komplex technológia-
fejlesztés a konzervuborkában

Magyarország szerencsére bővel-
kedik az olyan, elkötelezett agrár 
szakemberekben, akik a gyakorla-
ti tevékenyégükben elért eredmé-
nyeiket az innováció területére is 
át tudták ültetni, s „mertek nagyot 
alkotni”. A lapunk hasábjain min-
dig szívesen szólunk az ilyen jó pél-
dákról, így a most következőkben 
egy valószínűleg sokak által ismert 
uborkatermesztőt - aki nem melles-
leg a Malagrow Kft. szaktanácsadó-
ja - Deme Jánost szeretném több ol-
daláról is bemutatni.

- Több, mint 25 éve foglalkozol 
már a konzervuborka termesztés-
sel. Miért vágtál bele annak idején?

A történet 1995-ben kezdődik. 
Abban az időben jelentős felüle-
ten termelték városunkban,   Új-
fehértón, és környékén síkműve-
lésben a konzervuborkát, exten-
zív körülmények között. Az ak-
kor egy nagyon jól jövedelme-
ző növénynek számított, s így az 
egyéb zöldségfélék, pl. a paradi-
csom és a paprika mellett a csa-
ládunk is kipróbálta a termeszté-
sét, bár egyikőnk sem értett hoz-
zá igazán. Akkor 19 éves szakkö-
zépiskolai tanuló voltam, s mivel 
mezőgazdasági iskolába jártam, 
ezért az én feladatom volt a zöld-

ségnövények valamennyi term-
esztés-technológiai elemének 
megtervezése, végrehajtása. Ez a 
fajtakiválasztás, palántanevelés, 
tápanyagutánpótlás és növény-
védelem teljes felelősségét jelen-
tette. 

- Itt akkor azonnal felmerül az a 
bizonyos nagy fa és a fejsze kérdé-
sének esete…

Igen, igazad van, valóban nagy 
fába vágtam a fejszémet! Amikor 
elkezdtük, akkor szembesültünk 
azzal, hogy ez sokkal nehezebb, 
mint ahogyan gondoltuk, több 
szakmai tudást igényel. Ezért ele-
inte sajnos sokat hibáztam, nem 
egyszer volt olyan, hogy a teljes 
palánta-, vagy termő állomány ki-
pusztult. Ebből azonban renge-
teget tanultam, s próbáltam el-
lesni azt is, hogyan, miként csi-
nálják mások. Emellett eljártam 
bemutatókra, s minden fellelhe-
tő szakirodalmat elolvastam, ta-
nulmányoztam, és azokat termé-
szetesen a gyakorlatban is folya-
matosan kipróbáltam. Aki valaha 
foglalkozott már a konzervubor-
ka termesztésével, az jól tudja, 
hogy a kertészeti kultúráknak ez 
az egyik legtöbb munkát, preci-
zitást, odafigyelést kívánó ágaza-
ta. Naponta többszöri öntözést, 
tápoldatozást, napi-, kétnapi sze-
dést, sok zöldmunkát és hetente 
akár többszöri permetezést igé-
nyel. Nem véletlenül adták fel so-
kan, és szorult a termesztés Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megye ke-
leti részére az elmúlt évtizedben. 

- Ebben az időszakban melyek 
tették a legnagyobb hatást a szem-
léletedre, a tevékenységedre?

Az előbb említett bemutatókon 
kaptam többek között a Nunhems 
termelői és technológiai kiadvá-
nyokból, amelyekben repkedtek 
a 20-22 kg/folyóméter termésát-
lagokról szóló vélemények. Mon-
danom sem kell, rongyosra ol-
vastam őket! Ezekben láttam elő-
ször a Malagrow termékek közül a 
Master, a Radifarm és a Viva készít-
ményeket. Még nem dolgoztam 
a Malagrow-nál, de már 2001-től 
elkezdtem használni, kísérletez-
ni a termékekkel, elsőként a Radi-
farm-mal. Mivel nem volt pontos 
ajánlásuk, ezért úgy gondoltam, 
én másként fogom használni eze-
ket. A palántanevelésben például 
az akkor ajánlott 1-2 kijuttatás he-
lyett én 5-6 alkalommal használ-
tam kisebb dózisokkal, folyamato-
san adagolva, és az eredmények 
sokkal jobbak lettek! Mindent el-
követtem annak érdekében, hogy 
a fejemben elképzelt állományké-
pet megvalósítsam. 

- Te dolgoztál az Újfehértói Kuta-
tó Állomáson is. Ott használtad a 
tevékenységed során a Malagrow 
termékeit?

T E R M E S Z T É S -T E C H N O LÓ G I A 
F E J L E S Z T É S  K O N Z E R V U B O R K Á B A N
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T E R M E S Z T É S -T E C H N O LÓ G I A 
F E J L E S Z T É S  K O N Z E R V U B O R K Á B A N

Abban a szerencsés helyzetben 
vagyunk, hogy megvan Újfehér-
tón a biztos, évek óta visszajáró 
vevőkörünk, így lényegében min-
dig elviszik a háztól a termést. Itt 
is igaz az, hogy érdemes a minő-
ségre koncentrálni, mert ha vásár-
lók megismerik, akkor hamar meg 
is szokják, és már keresni fogják 
majd. Jelenleg mintegy 300 fo-
lyóméteren termelünk kordonos, 
támrendszeres konzervuborkát, 
de a korábbi években volt már 
ennek a többszöröse is. Sajnos a 
család teljesítőképessége véges 
e téren… Ez egy fantasztikus nö-
vény, csodálatos látvány egy szé-
pen megművelt ilyen kert, és ha a 
jól csináljuk, a mai napig jövedel-
mező tud lenni.

- Az elmúlt, most már több, mint 
egy éves pandémiás veszélyhelyzet 
hogyan befolyásolta a gazdálko-
dókkal való kapcsolattartást?

Természetesen nekünk is nagy 
kihívást jelent ez az időszak, hi-
szen a személyes találkozókat 
most célszerű ritkábban megtar-
tani. Szerencsére már két évvel ez-
előtt elindult a Malagrow szak-
tanácsadói oldalam, mert a mai 
modern világban egyre több me-
zőgazdasági termelő használja az 
internetet információszerzés cél-
jából. Jelenleg közel 2.300 ember 
követi és kommenteli hétről-hét-
re a folyamatosan frissülő szakmai 
tartalmakat, amelyek közül a kon-
zervuborkások a legaktívabbak! 
A Youtube-on nagy népszerűség-
nek örvend több uborka termelő-
vel készített videóriportunk, ezek 
közül is a saját kertünkben készült 
a legnépszerűbb, amit közel 51 
ezren látták. 
Most tavasszal a kihívásokkal teli 
helyzet miatt népszerű online 
Konzervuborka termesztési kon-
ferenciát is szerveztünk, ahol a ta-

A gyümölcsoltványok gyö-
kérnövekedésének új lehetősé-
gei esetében, 2003-ban a Radi-
farm-mal kísérleteztem az állo-
máson, aminek eredményeit több 
újságban és rendezvényen publi-
káltam. De természetesen a „ku-
tató” munkám akkor vált teljessé, 
amikor a cég kötelékébe kerül-
tem. A konzervuborka termesz-
tés-technológiám pedig a Malag-
row keretein belül teljesedett ki, s 
a kultúra meghatározó, talán leg-
sikeresebb komplex rendszerévé 
fejlődött. 

- Mikor kerültél a Malagrowhoz?
2004-ben, kilenc év gyakorla-

ti uborkatermesztési szakmai ta-
pasztalattal a hátam mögött. Ak-
kor még nem, vagy csak alig is-
merték a biostimulátorokat tech-
nológiai szinten. Az én feladatom 
és küldetésem az volt, hogy olyan 
komplex technológiát dolgozzak 
ki, amivel kiemelkedő eredmé-
nyeket érhet el bárki. Csak men-
tem, figyeltem, tapasztaltam, ki-
próbáltam és megvalósítottam. 
Mindenkitől tanultam valamit! 
Megtiszteltetés, öröm volt szá-
momra, hogy fanatikus, megszál-
lott és fantasztikus emberekkel 
dolgozhattam együtt, akikkel kö-
zösen próbáltuk új szintre emelni 
a konzervuborka termesztés szín-
vonalát.

- A saját gazdaságodban szerzett 
tapasztalataid mennyire segítették 
a munkádat?

Természetesen ott is folyama-
tosan használtam a cégünk ké-
szítményeit. Emellett egy-két év-
vel mindig mindenki előtt járva, 
új és új megoldásokon dolgoz-
tam, mert úgy gondoltam, hogy 
ami nálam működik, az máshol is 
fog, és így is lett! Az otthoni gaz-
daságban és sok innovatív terme-
lő kolléga segítségével kidolgoz-
tuk a Radifarm, a Viva, a Kendal, 
a Megafol, a Benefit PZ, az MC 
Cream, a Calbit C, a Master, az 
Actiwave, a Kendal Root és a My-
co’Sol PTC készítmények pontos 
technológiai javaslatát, amelyet, 
mint MALAGROW TECHNOLÓ-
GIA tettük ismertté. 
Ezen kívül a termesztés minden 
technológiai elemére, pl. a talaj-
művelés, az ültetés, a metszés, az 
öntözés, a tápoldatozás és a nö-
vényvédelem témakörében tu-
dunk a gyakorlatban is működő 
tanácsokat adni. 

- Ezt a rengeteg felhalmozott ta-
pasztalatot és tudást hol érheti el 
az érdeklődő?

Azt, amit az elmúlt 25 év alatt 
sikerült ezen a téren megszerez-
nem, egy 45 oldalas, több, mint 
100 képpel illusztrált „Malagrow 
konzervuborka termesztési ta-
nácsok” című könyvben foglal-
tam össze. Ez olyan gyakorlati ta-
pasztalatok, megoldások gyűjte-
ményét tartalmazza, amit, ha akár 
egy kezdő, vagy már gyakorlott 
szakember a kezébe vesz, sikeres 
lehet. Emellett több konferencián, 
és a termeltető integrátorok által 
szervezett rendezvényeken is se-
gítjük hasznos, aktuális informá-
ciókkal az uborka termesztőket. 

- Még egy nagyon fontos dolgot 
nem érintettünk eddig, a piac kér-
dését. A Te esetedben például hol 
tudsz értékesíteni?
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valyi év legkritikusabb termeszté-
si és növényvédelmi problémáit 
beszéltük meg.

- Mi is lehetne az utolsó kérdé-
sem, hogyan látod a Szabolcs-Szat-
már-Bereg megyében és térségé-
ben a konzervuborka termesztés 
jövőjét?

Mint tapasztaljuk, folyamatosan 
változnak a termesztési körülmé-
nyek és a fajtakör, amelyekhez az 
alkalmazott technológiát is állan-

dóan igazítani kell. A térségben 
előállított konzervuborka term-
esztési színvonala, minősége vi-
lághírű, és a termékre szükség van 
belföldön és külföldön egyaránt. 
Ezért hiszem azt, hogy ennek a 
fantasztikus növénynek a term-
esztése még sokáig fennmarad. 
A Malagrow pedig azon kevés cé-
gek egyike (talán az egyetlen), aki 
ezt a növénykultúrát ilyen komp-
lexen, komolyan veszi. A csapa-
tunk folyamatosan azon dolgozik, 
hogy új utakat, lehetőségeket és 
megoldásokat tudjon évről-évre 
felmutatni a mezőgazdaság részt-
vevői, ezen belül pedig a konzer-
vuborka termelők számára is.

- Köszönöm a beszélgetést!

Nádasi Zoltán

T E R M E S Z T É S -T E C H N O LÓ G I A 
F E J L E S Z T É S  K O N Z E R V U B O R K Á B A N

Cím: 5002 Szolnok, 
Újszászi út 38.
Telefon: 56/ 514-160, 
56/ 411-404
E-mail: iroda@malagrow.hu

Deme János
Területi képviselő, 
szaktanácsadó

Telefon: (30) 746 64-95
E-mail: 
deme.janos@malagrow.hu

További információk:

Malagrow Kft.

Hirdetés
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PeKacid™ : új, speciálisan a szabadföldi és talaj nélküli kultúrákban a 

műtrágyák hasznosulásához fejlesztett termék_______________________

Miért fontos a víz minősége a növénytermesztés-
ben?

A növénytermesztésben a vízminőségnek nagy szerepe van. A mai inputanyag- és üzemi költségeket 
ismerve nem kell bizonygatni azt, hogy hatalmas hasznot jelenthet a termelésben néhány százalékos 
költségcsökkentés és mellette néhány százalékos hozamnövelés. Érdemes tehát egy kicsit elmerülni a 
kémiában!

Az öntöző vizek legfontosabb tulajdonságai a pH/Ec érték, Cl/Na szint és a HCO3 szint. Ezen értékek 
nagyon nagy mértékben meghatározzák a vizek használhatóságát, mind tápoldatozás, öntözés vagy 
növényvédelmi célokra. A kemény víz drasztikusan befolyásolhatja a műtrágyázási és a lombtrágyázási 
technológiák hatékonyságát. A lúgos és a kemény öntözővizek nehezen kezelhetők magas bikarbonát-, 
Ca- és Mg-tartalmuk miatt, amelyek könnyen oldhatatlan vegyületeket, csapadékot hoznak létre, amelyek 
eltömítik a permetező és öntözőrendszereket. A kemény víz használata tehát tápanyag-kicsapódáshoz, 
eldugult csepegtetőkhöz és fúvókákhoz vezethet, így a víz és a vízben oldott juttatott tápanyagok egy 
része el sem jut a növényig; ez jelentősen csökkenti mind az öntözés mind a növénytáplálás hatéko-
nyságát. Ez elkerülhető, ha az öntözővizeket savazzák, és a víz pH-ját folyamatosan maximum 6,8-6,5 
értéken tartják.

Ezen kívül a vízminőség igen fontos szerepet játszik a növényvédelemben. Ugyan a növényvédő anya-
gokat széles pH tartományban való használatra fejlesztették ki, érdemes azonban tudni, hogy minde-
gyik hatóanyagnak van optimális pH tartománya. A növényvédő hatóanyagok általában pH 5,5 és pH 
6,8 közötti kémhatás-tartományban dolgoznak hatékonyan, és ezáltal költségtakarékosan is.

Másrészről a növények tápanyag-utánpótlása (a tápelemek felvehetősége) is nagy mértékben függ az 
öntözővíz keménységétől. Megfelelően beállított pH-jú öntözővíznél a kijuttatott tápelemek haszno-
sulása sokkal jobb, mert könnyebben és többet tudnak a növények belőlük felvenni.

A meszes talajokban jellemzően szabad kalcium-karbonát (CaCO3) található. A karbonátok viszonylag 
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nagy oldhatóságuk, reaktivitásuk és lúgos jellegük miatt a legtöbb meszes talaj pH-értékét 7,5 és 8,5 
között tartják. A meszes talajokban a tápanyagok kezelése nagyon nehéz, mivel a talaj pH-ja befolyá-
solja a talaj tápanyag-hozzáférhetőségét és a kémiai reakciókat, amelyek befolyásolják szinte az összes 
tápanyag elvesztését vagy rögzülését. A természetes módon a talajban lévő és a hozzáadott foszforból 
(P) is magas pH 7 feletti tartományban oldhatatlan kalcium (Ca) és magnézium (Mg) foszfátok képződ-
nek. Az ilyen enyhén lúgos-lúgos kémhatású talajokon a hozzáadott foszfort is csak kis mértékben tudja 
a növény felvenni. Magas talaj pH esetén a mikroelemek egy része - vas (Fe), cink (Zn), mangán (Mn) és 
réz (Cu) - szintén nehezen, vagy egyáltalán nem vehető fel. Alacsony pH 6,5 alatt pedig a foszfor (P) vas 
és aluminium foszfátok formájában kötődik le. A mikroelemek közül pl. a mangán akár mérgezési szintig 
képes oldódni és bekerülni a növények anyagcsere folyamataiba. 

A talaj kémiai és fizikai tulajdonságait az öntözővíz minőségével javíthatjuk, és ronthatjuk is.  

A PeKacid ™ egy új, speciálisan kemény vizekhez (magas pH és magas HCO3 hidrogén-karbonát-tarta-
lom) és / vagy meszes talajokhoz kifejlesztett savazó hatású műtrágya.

A PeKacid ™ alkalmazása az öntözött kultúrákban semlegesíti a víz bikarbonát-tartalmát és csökkenti a 
talaj pH-értékét a csepegtető nedvesített területén belül, ezáltal segíti a tápanyagok elérhetőségét és 
javítja a tápanyagok felvételének hatékonyságát.

 A Pekacid ™ savanyító hatása növeli számos tápanyag felvételét, és elősegíti a kötött mikroelemek (Fe, 
Zn, Mn, Cu) felszabadulását meszes / lúgos talajokban. 

A PeKacid ™ a foszfort felvehető formában H2PO4- (ortofoszfát) -ionként szállítja. Savanyító hatása 
csökkenti a foszfor lekötődését a műtrágyázott meszes talajon, ezáltal javítja a foszfor felvételét. 

A káliumot klorid mentes formában tartalmazza. A magas foszfor és kedvező P : K arányának köszönhe-
tően a PeKacid ™ tápanyag-utánpótlásba való integrálása a korai szezonban kiváló startertrágyaként 
gyors és erőteljes kezdeti fejlődést biztosít.

Mivel a PeKacid ™ nitrogénmentes műtrágya, lehetővé teszi a nitrogén (N) szint teljesen független sza-
bályozását a tápanyag-utánpótlási technológiában a kiegészítő nitrogén formájának megválasztásával, 
vagy akár a N mellőzésével is, a növény igényeinek megfelelően. 

A PeKacid ™ számos technológiában alkalmazható. A kertészeti kultúrákban zárt termesztő berende-
zések talajos vagy talajnélküli (hidropónikus) technológiáiban, vagy a szabadföldi kertészeti és szántó-
földi kultúrákban. Kalcium nitráttal egy tartályban keverhető, ami felhasználhatóságát tovább szélesíti. 
PeKacid ™ semlegesíti az oldatban található hidrogén-karbonátokat és feloldja a vízkő lerakódásokat, 
ezáltal elkerülhető a csepegtető testek/ tüskék vagy fúvókák méretszűkülése és eltömődése az érzé-
keny rendszerben. Ez számos előnnyel jár, mint például az öntöző és permetező rendszerek nagyobb 
teljesítménye, hosszabb élettartama, az öntözővíz és a műtrágyák egyenletes és hatékony elosztása. 
További előny, hogy a már korábban kialakult lerakódásokat és dugulásokat is megszünteti. A Pekacid 
használata igen kedvező hektárköltségek mellett a permetlevek pH értékét is optimalizálja és csökkenti 
a HCO3 szintjét.
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Tel.: (30)/488-1479, 
E-mail: gabor.racz@icl-group.com

Web: www.polysulphate.com/hu
ICL-SF Magyarország

Rácz Gábor
növényvédelmi szakmérnök, 

szaktanácsadó

Főbb előnyök:
• Koncentrált P és K forrás: nagyon magas tápanyagkoncentráció (60 egység P2O5 + 20 egység K2O, 
klórmentes)
• Kiváló fizikai tulajdonságok: kiváló és könnyű oldódás, könnyen szállítható, kezelhető, tárolható és al-
kalmazható. (nem ADR köteles)
• Gyors és kiváló oldódás vízben a felhasználás helyén, még alacsony hőmérsékleten is (oldhatóság: 670 
g / l  20 ° C-on ).
• A PeKacid ™ a legjobb választás lúgos-meszes talajokon és / vagy lúgos kemény öntözővizekben.
• Optimalizálja a permetlevek pH és HCO3 (hidrogén- karbonát) szintjét, megelőzi és feloldja a lerakó-
dásokat

Hirdetés
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Ha egy-egy szakmai újság lelkes olvasója rápil-
lant a Limousin és Blonde d’Aquitaine Tenyésztők 
Egyesületének taglétszámbeli, valamint tehénlét-
szám tekintetében megfigyelhető növekedési üte-
mére, joggal teheti fel a kérdést; vajon mely fajtánál 
látható még hazánkban ilyen mértékű növekedés? 
A válasz egyszerű: egyiknél sem! Ebből a megálla-
pításból máris következik a második kérdés: - De mi 
lehet ennek a páratlan növekedési ütemnek a titka? 
Erre a kérdésre már nem olyan egyszerű válaszolni. 
Mi mégis megpróbálunk a következő pár fejezetben 
elfogadható magyarázatot adni erre nem minden-
napi eredményre 

A Limousin és Blonde d’Aquitaine Tenyésztők Egyesületé-
nek létszámváltozásai az elmúlt években

Egy-egy fajta elterjedéséhez két nagyon fontos 
tényező kell. Először is kell egy jó piac, mégpedig 
olyan, ahol az állatok jól eladhatók. Emellett nél-
külözhetetlen egy hatékony összefogás, amely 
kifejezetten ezt a fajtát menedzseli, nemcsak a 
piacon, hanem termelői és tenyésztői szinten is.

A két tényező természetesen erősen kapcsolódik 
egymáshoz. Az egész rendszer alapja ugyanakkor 
a lelkiismeretes és elhivatott tenyésztő, aki nélkül 
a szisztéma működőképtelen lenne. Gondoljunk 
csak bele, hogy ezt a sok fáradságot rejtő munkát, 
ha ügyesen koordináljuk, és olyan irányba tereljük, 
amely a modern népesség igényeinek leginkább 
megfelelő portékát állít elő, akkor már a piac adott 
lesz. Ha olyan tenyésztési programot vázolunk fel a 
munkájukat lelkesen végző gazdáinknak, amely rá-
adásul növeli a gazdaságosságot (vagyis a szelekció 
ennek irányába hat), akkor a fajta mutatói javulni 
fognak. Például a limousin és a blonde d’Aquitai-

ne esetében a hústermelési mutatók növelése volt 
a cél a szaporasági tulajdonságok mellett hosszú 
időn keresztül, ami lassabb genetikai előrehaladást 
eredményezett ugyan, de mégis annak a két nagy 
tulajdonságcsoportnak a fejlődését eredményez-
te, mely ma szinte a két legjobb húsmarha fajtává 
emelte ezeket a húsmarhákat. Látható, hogy a ne-
mesítés és a tenyésztés iránya így befolyásolta a fel-
vevőpiacot – ebben az esetben pozitív irányba – ami 
egyre több pénzt juttat vissza a tenyésztőnek és a 
tenyésztésszervezésnek egyaránt. Ebből a pénzből 
pedig egyre több olyan tenyésztéstechnikai, illet-
ve szelekciós módszert lehet alkalmazni populáció 
szinten, amely még jobban növeli a genetikai előre-
haladást és ennek a két fajtának a fejlődését, ezzel 
még jobb pozíciót teremtve a piacon.

Küllemi bírálat

Mivel a tenyésztő és a tenyésztésszervezés 
alapvetően meghatározza egy-egy fajta fejlődé-
sét, így a jövő kulcsa ugyanezekben a kezekben 
keresendő. Ebben a szoros rendszerben a piac a 
legkevésbé kiszámítható – leginkább „kívülál-
ló okokkal” is befolyásolható – tényező, ezért a 
legnagyobb feladat a tenyésztőre, és a tenyész-
tői társadalmat összefogó tenyésztőszerveze-
tekre hárul.

A tenyésztőszervezetek hazánkban egyesületek-
be tömörülve látják el egy-egy fajta képviseletét, 
marketingjét és szakmai munkáját a tenyésztésszer-
vezés területén. Ilyen szakmai szervezet egyesüle-

VAJON MI LEHET AZ EGYES HÚSMARHA FAJTÁK 
FEJLŐDÉSÉNEK KULCSA?

S Z A R VA S M A R H A  T E N Y É S Z T É S
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tünk, a Limousin és Blonde d’Aquitaine Tenyész-
tők Egyesülete is. Feladata többek között a fajták 
törzskönyvezése, a teljesítményvizsgálat, állatkiállí-
tások – vásárok – és versenyek szervezése, amelyet 
a tenyésztőkből tömörült elnökség és szakbizottság 
iránymutatása alapján hajt végre. A kommunikáció 
és a tenyésztésben elért eredmények mind-mind jó 
reklámot csinálnak a fajtáknak, melyek népszerű-
sítése egyre több  vevőt vonz az előállított termék 
megvásárlására. Az összefüggés egyszerű: ha egy te-
nyésztőszervezet egyre több olyan tenyésztéstech-
nikai és szelekciós eszközt használ fel (pl. genomikai 
értékbecslés, központi sajátteljesítményvizsgálat 
üzemeltetése), mely az állatok pozitív genetikai va-
riánsainak kiválogatását teszi lehetővé, akkor ezen 
kimagasló minőségű tenyészállatok párosítása egy-
re jobb és jobb utódokat fog eredményezni, melyek 
a felvevőpiacon egyre jobb minőségi termékként 
jelennek meg, ezzel sikert hozva a fajtának, növelve 
a felvásárlási kedvet. Ha egyre többen akarnak egy 
termékből vásárolni és nő a kereslet, akkor persze 
növelni kell a kibocsátást is, ami gyors ütemben lét-
számnövekedést eredményez. Így már látható, miért 
nő rohamos ütemben egy-egy fajta – és azt a fajtát 
tartó farmerek létszáma egyaránt.

Persze fontos megjegyezni, hogy ehhez a mun-
kához pénzre van szükség, hiszen a modern ge-
netikai vizsgálati eljárások drágák, a saját telje-
sítményvizsgálatok – különösen a központi telje-
sítményvizsgálat – szintén nagy ráfordítást igé-
nyelnek, és az állattenyésztési kiállítások, melyek 
a marketingtevékenység első számú rendezvé-
nyei, egyre több és több pénzt vonnak el az egye-
sületektől.

A világ összes országában a tenyésztésszervezés-
re juttatott pénz egy részét a tenyésztők, másik há-
nyadát pedig az állam biztosítja. Akár az állam, akár 
a tenyésztők, tartók, egyesületi tagok hozzájárulá-
sa csökken, az előző összefüggés alapján belátható, 
hogy a minőség és a piaci térhódítás csökkenése is 
hamar megjelenik. Vagyis a pénzügyi csapok elzá-
rása saját értékesítésünk és gazdasági működésünk 
„ellehetetlenítését” jelenti.

Mivel a tenyésztésszervezésre költött pénz so-
hasem kevés, sokszor vizsgáljuk, hogy hogyan 
lehetne a rendszert olcsóbban működtetni. Ah-

hoz, hogy erre a kérdésre választ kapjunk meg 
kell vizsgálni, mi minden kell egy hatékony, „egy 
fajta nemesítését előre lendítő” tenyésztésszer-
vezési munka kivitelezéséhez.

Digitális mérleg

Először is szükség van jól működő törzskönyve-
zésre. Kulcsfontosságú, hogy az állatok jelölésé-
vel, alapvető tulajdonságaival (kor, ivar stb…), va-
lamint a felmenők kilétével kapcsolatban tisztá-
ban legyünk. Rokoni kapcsolatok ismerete nélkül 
aligha lehet hatékony szelekciót végezni. Másod-
szor ismernünk kell a szülők teljesítmény adata-
it, akárcsak az utódok képességeit, ehhez pedig 
nagy mennyiségű adat szorgalmas gyűjtésére és 
veszteségek nélküli raktározására van szükség. Ide 
már eleve fejlett számítástechnikai szervezettség 
szükséges, pláne, ha az adathalmazokat egymással 
össze kívánjuk hasonlítani, és ezekből eredménye-
ket, genetikai trendeket akarunk számolni. A telje-
sítményvizsgálatnak is különböző szintjei vannak. 
Vizsgálhatunk adott egyedet értékmérők tekinte-
tében, vagy következtethetünk utódok, ivadékok 
teljesítményéből egy-egy tenyészállat tenyészér-
tékére. Végezhetünk genomikai analízist, sőt eze-
ket kombinálhatjuk is. A lényeg, hogy a kívánt te-
nyészcél irányába történő genetikai előrehaladást 
biztosító kiválogatásunk alapjául hasonló elemzé-
seket végezzünk, hiszen ezek nélkül szelektálni ha-
tékonyan nem lehet.

A tenyésztő legfontosabb eszköze a szelek-
ció. Olyan lehetőség ez, akárcsak a szobrásznak 
a kalapács és a véső. A szobrász, aki előtt csak 
egy kődarab áll, a fejében pontos képet alkot a 
kész műről, melyet a vésővel és kalapáccsal for-
mál az általa elképzelt szoborrá. A tenyésztő is 
ilyen művész, csak ő élő anyaggal dolgozik. A 
fejében ott van a „kész mű”, az általa ideálisnak 
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elképzelt tenyészállat, melyet a szelekcióval, a 
generációról generációra alkalmazott tenyészál-
lat kiválogatással, mint eszközzel kíván elérni 
(Jean Blanc).

Méretfelvételezés a KSTV zárásakor

A szelekciónak két fő típusa létezik. Ha egy gazda 
az állatainak bizonyos, kiválasztott és meghatározott 
értékmérő tulajdonságai alapján a legjobb állatait 
válogatja be továbbtenyésztés céljából egy utódo-
kat létrehozó csoportba (hímivarú és fiatal nőivarú 
egyedek esetén jellemző), azt pozitív szelekciónak 
nevezzük. Ezzel szemben negatív szelekciót akkor 
végzünk, amikor egy-egy állatcsoportból a nemkí-
vánt tulajdonságokkal rendelkező állatokat zárjuk 
ki a tenyészetből, azaz selejtezzük a populációból 
(inkább tehenek esetén követett szelekciós mód-
szer). Továbbá megkülönböztetünk irányító (direk-
cionális), szétválasztó (diszruptív) és stabilizáló sze-
lekciót is

Általában az állattenyésztésben a direkcionális 
szelekciót alkalmazzuk, vagyis olyan tulajdon-
ságok felé toljuk a populációban fennmaradó, 
erősödő genotípusok arányát, amelyek az elér-
ni kívánt tenyészcél irányát célozzák. Nyilván a 
nem kívánatos genotípust ezzel egyetemben ki-
szelektáljuk, tehát ezek aránya pedig csökken a 
populációban.

Stabilizáló szelekció a legritkább az állattenyész-
tésben, hiszen ez a módszer a szélsőértékeket sze-
lektálja, ami után a populáció átlagos egyedeinek 
létszáma növekszik. Ez nem kívánatos a húsmar-
hatenyésztésben, ugyanis épp egy-egy kiemelkedő 
tulajdonság kiválasztása adja egy fajtán belül egy-
egy vonal jelentőségét. Ezeket a vonalakat később 

egymással párosítva a típusheterózis pozitív hatá-
sát kihasználva érhetünk el bizonyos értékmérő tu-
lajdonságokban előrehaladást. A diszruptív, vagy 
szétválasztó szelekcióra jó példa a fiatal tenyészbi-
kák esetén megjelenő tipizálás. Sok tenyésztő már 
jól tudja, hogy megkülönböztetünk „tenyésztípust” 
(tardif ) és „végtermék vagy hentes” típust (boucher) 
a tenyészbika terminológiában. Azok az egyedek, 
amelyek magas, hosszú, mély vázszerkezetűek, 
ámde nem túl széles, nem túl izmolt konformáció-
val rendelkeznek, általában üszők előállítására jók, 
hiszen ott a nagy váz a fontos, kevésbé az izomzat. 
Míg ellentétes párjuk, az izmolt, széles, ugyanakkor 
rövidebb, alacsonyabb, zömök testfelépítésű vég-
termék-előállító bikák utódai jól hízlalhatók, és ki-
váló eredménnyel vágódnak. Éppen ezért ezutóbbi 
csoport utódait hízóbikák előállítására használják.

 A szelekció típusai

A tenyészbika utánpótlásnál ez a két szélsőséges tí-
pus kerül be leginkább az utódok közé, hiszen ezek 
a tulajdonságcsoportok egymással ellentétesen 
korrelálnak. Így ezek közül bármely megjelenése 
előnyös a tenyésztőnek, míg a köztes, úgynevezett 
„mix” típus a legkevésbé imponál a tenyészbika vá-
sárlóknak. Ez tulajdonképpen a szétválasztó sze-
lekció tipikus gyakorlati-állattenyésztésben való 
megjelenése.
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Az egyes tulajdonságok vizsgálatára használ-
hatunk különböző eszközöket (pl. mérleg, mérő-
szalag), vagy modern genetikai eljárásokat (pl. 
genomikai analízis). Biztosan nem meglepő so-
kak számára, hogy a küllemi bírálat is egy ilyen 
értékmérő tulajdonságokat vizsgáló, leíró mód-
szer az állattenyésztésben. Ezeket a módszere-
ket annak függvényében használjuk, hogy telje-
sítményvizsgálatot végzünk, vagy tenyészérté-
ket becslünk, esetleg mindkettőt. Látható tehát, 
hogy fajtáink létszámának növelése – melyet a 
fajták minőségi javulása tesz lehetővé – elképzel-
hetetlen szelekciós munka nélkül. A tenyészállat 
kiválogatás mechanizmusának pontos végrehaj-
tásához pedig nagyon fontos beszélni az előbb 
felsorolt módszerekről. Azonban azt fejtegetni, 
hogy mely lehetőséget érdemes inkább használ-
ni, és ennek milyen hatása van egy-egy fajta fej-
lődésére, már egy teljesen más történet.  
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Bemutatkozik Horváth Ottó, a GOSZ elnökségi tagja________

Eredményes szántóföldi növényter-
mesztés hozzáértéssel, több lábon állással

A szántóföldi növénytermesz-
tésnek az elkövetkezendő idő-
szakban is komoly kihívásokkal 
kell szembenéznie. Elég csak a 
klímaváltozás okozta szélsősé-
gekre, vagy a hatóanyag kivo-
násokra gondolni - nyilatkoz-
ta Horváth Ottó, a Gabonater-
mesztők Országos Szövetsé-
ge elnökségének tagja, a Győr-
Moson-Sopron megyei Herceg-
rét Kft. ügyvezetője.

- Kérem, mutassa be a munkahe-
lyét, a tevékenységeit!

Győr-Moson-Sopron megyé-
ben, Győrtől 25 km-re, Pannon-
halmától 6 km-re, a Kisalföld és 
Bakony találkozásánál gazdálko-
dunk 1200 hektáron. 2014-ben a 
korábbi termelőszövetkezet át-
alakult Kft.-vé, így jelenleg a Her-
cegrét Kft. ügyvezetője vagyok. 
A gazdaságunk árbevétele az el-
múlt években közel 1 milliárd Ft. 
körül alakult. Az anyacégnek (Her-
cegrét Kft.) van még egy kapcsolt 
vállalkozása, amelynek tevékeny-
sége üzemanyag forgalmazás, va-
lamint mezőgazdasági boltként 
is működik. A cégünk tevékeny-
ségének nagy részét az alapvető 
szántóföldi kultúrák termesztése 
teszi ki, repce, kukorica, naprafor-
gó, őszi búza és őszi árpa.

Sajnos a termőhelyi adottsága-
ink nem a legjobbak, átlagosan 17 
aranykoronás földeken gazdálko-
dunk. A korábbi években a Kisal-
földre jellemző 550-700 mm csa-
padékból az elmúlt három évben 
inkább csak 500 mm esett. A rossz 
termőhelyi adottságok miatt for-

dultunk az utóbbi években más 
növénykultúrák felé, amelyek ki-
sebb befektetést igényelnek, de 
megfelelő termésátlag mellett 
eredményt hoznak.

Így került be a vetésszerkezet-
be a bíborhere, a facélia, az olaj-
retek, a homoki zab, valamint az 
étkezési mák. De nem csak apró-
magokat termelünk vetőmagnak, 
hanem több cégnek - pl. Karintia 
Kft, IKR Agrár, Pannonmag Kft., - 
állítunk elő I. fokról II. fokra búza 
vetőmagot.

Az elmúlt évek beruházásainak 
köszönhetően erőgépparkunkkal 
az általunk művelt területen fe-
lül más, helyben élő gazdáknak is 
tudunk gépi szolgáltatást nyújta-
ni. Ugyancsak jelentős hányadát 
teszi ki az árbevételünknek a ter-
mény-kereskedelem, raktározás, 
tisztítás, szárítás.

Sajnos a növénytermesztés jö-
vedelmezőbb volta miatt az állat-
tenyésztés háttérbe szorult, jelen-
leg csak sertés hízlalással foglal-
kozunk. 700 db sertést hizlalunk 
meg egy turnusban a Fiorács Kft.-
nek. Én a régi tsz-es időkben állat-
tenyésztési ágazat vezető voltam, 
így mindig is közel állt hozzám ez 
az ágazat. A feleségemmel, aki a 
Tápi-Csipogó Kft. ügyvezetője, 
baromfihízlalással foglalkozunk. 
Éves szinten 500 ezer db vágócsir-
két értékesítünk, 6 turnus során.

A saját bőrünkön tapasztaljuk, 
hogy az a felvásárlási ár növeke-
dés, ami a terményeknél bekövet-
kezett (20-50 %), az elmúlt év má-
sodik felében és többlet bevétel-
hez juttatta a növénytermeszté-

si ágazatot, de ez az áremelkedés 
negatívan fogja érinteni az összes 
állattenyésztési ágazat eredmé-
nyességét.

Horváth Ottó Győr-Moson-Sop-
ron megyében, Dunaszentpálon 
született 1956. január 26-án. A 
középiskolai tanulmányait Csor-
nán, a Csukás Zoltán Mezőgazda-
sági Szakközépiskolában végez-
te, majd az óvári Agrártudomá-
nyi Egyetem Mezőgazdaság Tu-
dományi Karán szerzett diplomát 
1981-ben. Később, munka mellett 
elvégezte a Budapesti Gazdasági 
Főiskolai Kar Pénzügyi vállalkozási 
szakát. Ugyancsak Mosonmagya-
róváron 2010-ben lett növényvé-
delmi szakmérnök.

- Miért vállalta a GOSZ elnökségi 
tagságát?

A korábbi elődöm, Nagy Attila is 
tagja volt a GOSZ elnökségének. 
Az Ő ajánlására lettem jelölt, majd 
választottak meg először a GOSZ 
ellenőrzőbizottságába, később 
pedig az elnökség tagjai közé. 
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Az, hogy a szövetség lassan már 
két évtizede meg tudta őrizni elis-
mertségét, köszönhető az elmúlt 
években végzett munkájának.

- Mit emelne ki a szövetségük te-
vékenységéből?

A több, mint 3.000 tagunk ön-
kéntesen lépett be a szövetség-
be. A GOSZ olyan szolgáltatásokat 
nyújt a tagjai számára (pl. poszt-
regisztrációs kísérletek, kukori-
ca, búza), amelyek a hétközna-
pokban készpénzre válthatók. A 
szövetség vezetése minden olyan 
kérdésre érzékenyen reagál, töb-
bek között pl. hatóanyag kivonás, 
jogszabályi tervezetek, földforgal-
mi törvény módosítása, osztatlan 
földtulajon megszűntetése, ter-
ménypiaci kilátások, stb., ame-
lyek a gazdákat foglalkoztatják. 
Nem utolsó szempont, hogy eze-
ket a szolgáltatásokat a szövetség 
nagyon kicsi apparátussal és ala-
csony tagdíj mellett látja el.

- Véleménye szerint mi a jellemző 
manapság a magyar szántóföldi 
növénytermesztésre?

A 80-as évek közepén gyakor-
nokként közel egy évet töltöttem 
Dániában és Hollandiában, kü-
lönböző farmokon. Láttam, hogy 
sokkal rosszabb termőhelyi adott-
ságok között milyen magas ho-
zamokat tudnak elérni a korszerű 
termesztéstechnológiának, a jó 
gépesítettségnek és a nagy ho-
zamú fajtáknak, hibrideknek kö-
szönhetően. Ezek a feltételek sze-
rintem már a magyar növényter-
mesztésben is adottak. Az aszá-
lyos évek ellenére az elmúlt évek-
ben a növénytermesztéssel foglal-
kozó gazdák zöme eredményesen 
gazdálkodott. Ehhez az eredmé-
nyességhez természetesen nagy-
mértékben hozzájárult az előző 
7 éves időszak támogatása is. Az 
elkövetkező, két év egyébként 
egy un. kegyelmi időszak lesz a 
növénytermesztés számára mert 

lehetővé teszi a 
következő EU-s 
támogatási cik-
lus feltételeinke 
való megfelelést.

- A növényter-
mesztésen belül 
hogyan látja a 
hazai vetőmag-
termesztést?

A szántóföldi 
növénytermesz-
tésnek az elkö-
vetkezendő idő-
szakban is ko-
moly kihívások-
kal kell szembe 
néznie. Elég csak 
a klímaváltozás 
okozta szélsősé-
gekre, vagy a ha-
tóanyag kivoná-

sokra gondolni. Szerintem a nö-
vénytermesztés jövőjét nagyban 
meghatározza az, hogy a föld ter-
mőképességét meg tudjuk-e őriz-
ni, vagy növelni, a klimatikus té-
nyezők változása ellenére.

Magyarország vetőmag nagy-
hatalom volt az elmúlt években, 
csak a rangsorban egy kicsit hát-
rább csúszott. Örömmel tapasz-
taltam, hogy a kiírásra kerülő pá-
lyázatoknál a vetőmag feldolgo-
zása is elsőbbséget élvez. Fontos-
nak tartanám, hogy a kalászos nö-
vények termesztésénél minél na-
gyobb arányban használjanak a 
gazdák fémzárolt vetőmagot.

- Kérem, szóljon néhány szót a 
magánéletéről és a további terve-
iről!

Nős vagyok, s mint már az előb-
biekben említettem, a feleségem 
is az agráriumban dolgozik. Két fi-
únk van, akik 30, illetve 31 évesek. 
Egyik sem a mezőgazdaságot vá-
lasztotta hivatásául, annak ellené-
re, hogy a családunkban volt még 
több példa is erre, hiszen édes-
apám is agrármérnök volt, vala-
mint a nővérem is az.

Tavaly július óta nyugdíjasként 
vezetem a gazdaságot. Szerencsé-
re, ha nem is a családon belül, de a 
kollégák között van olyan jól kép-
zett, szakmáját szerető fiatalem-
ber, akire nyugodt szívvel rá lehet 
bíznia a gazdaság vezetését, így 
lesz több idő a hobbyjaimra is, pl. 
a kertészkedésre és a vadászatra.

- Köszönöm a beszélgetést, és jó 
egészséget, sok sikert kívánok a to-
vábbi tevékenységeihez is!
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A magyar lakosság élelmezésének biológiai 
alapjai – kiváló minőségű magyar, vagy 
külföldi?

In medias res – a dolgok közepébe 
vágva – olyan lesz a jövőnk, amilyen-
né tesszük! 

Cselekedni kell és minél hama-
rabb annak érdekében, hogy a Ma-
gyar Növénynemesítés megerősöd-
ve ismét elfoglalja méltó helyét a 
magyar kutatásban, innovációban 
és növelje ismertségét és elismert-
ségét - elsősorban a hazai terme-
lők körében - de akár határon túl 
is, mint a fénykorában. Ha nem te-
szünk semmit mi növénynemesítők, 
vetőmagtermesztők és a döntésho-
zók - elfogadva a magyar fajták ki-
szorulását a hazai vetésterületekről
(1.ábra) – akkor elveszünk és élel-
miszergazdaságunk külföldi függő-
sége, kitettsége teljessé válik. En-
nek következtében Magyarorszá-
gon - az élelmiszer kiskereskedelem 
mellett - az élelmiszer előállítás ki-
indulási anyagát, a biológiai alapo-
kat (fajta és vetőmag) is a külföldi-
ek fogják teljes mértékben uralni -, 
mint ahogy teszik ezt már a legje-
lentősebb növényeinknél (kukorica, 
napraforgó, repce). Mára ott tar-

tunk, hogy a legfontosabb kenyér-
gabonánk, a kiváló minőségű búza-
fajtáink is folyamatosan kiszorul-
nak a hazai vetésterületről. Ha ezt 
a számunkra kedvezőtlen folyama-
tot nem tudjuk megállítani, vissza-
fordítani, akkor teljes mértékben 
elveszíthetjük élelmiszer előállítás 
tekintetében az önállóságunkat. Ez 
nemcsak társadalmi szempontból, 
de gazdaságilag is súlyosan érinte-
né - sajnos már érinti is - az orszá-
got. A megmaradó alapanyag elő-
állításunk (termelés) és élelmiszer-
fogyasztásunk pedig teljes mérték-
ben ki lenne téve, kiszolgáltatva a 
külföldi érdekeknek (cégeknek).

A kérdés tehát az, hogy egyre szegé-
nyebbek és kiszolgáltatottabbak, 
vagy egyre gazdagabbak és függet-
lenebbek legyünk az egyik legfon-
tosabb létszükségletünk; az élelem 
tekintetében?

Tenni kell, hogy ez a létfontosságú 
innováció, a Magyar Növényneme-
sítés fennmaradjon, a döntésho-
zóink jelentős nemzeti értékként 
és nemzeti érdekként kezeljék, és 

folytatni tudja több, mint 150 éves 
eredményes küldetését egy önellá-
tó és szuverén élelmiszergazdaság 
megteremtése érdekében! Ehhez 
egy más gondolkodás, új megkö-
zelítés, új irány és stratégia, azaz 
új üzletpolitika szűkséges, amelyet 
Lázár János kormánybiztos az el-
múlt év végén „New Deal” elneve-
zéssel hirdetett meg, és amellyel „a 
kormány célja, hogy tíz éven belül 
a magyar boltok polcain nyolcvan 
százalékban hazai előállítású, fel-
dolgozású és csomagolású élelmi-
szerek legyenek - ez nélkülözhetet-
len a függőségünk csökkentése ér-
dekében.” Teljes mértékben egyet-
értek Lázár János kormánybiztos 
azon kijelentésével is, mely szerint 
„az agrárképzés, az agrárkutatás 
pl. vetőmagkutatás, az élelmiszer-
kutatás elválaszthatatlan a mező-
gazdaság és az élelmiszeripar sike-
rétől”. 

Ez a nagyszerű és logikus program 
a magyar társadalom és a magyar 
gazdaság számára is akkor lesz 
igazán hasznos és szuverén, ha a 
biológiai alapoktól (fajta és vető-
mag előállítás) az alapanyag elő-
állításon (növénytermesztés, állat-
tenyésztés) keresztül az élelmiszer 
előállításig (gyártás, csomagolás) 
egymásra épülve minden eleme 
itthon valósul meg.  Ebben az eset-
ben teljes egészében itthon marad 
a hozzáadott érték is, amely az or-
szágot és annak lakosságát gazda-
gítja. Tehát magyar nemesítés (ve-
tőmagkutatás) eredménye legyen 
a fajta is, amiből itthon történik 
a vetőmag előállítás – ez az igazi 
magyar vetőmag, magyar biológi-
ai alap! 

Ha elmozdulunk ebbe az irányba, 
akkor fenti kérdés is eldől, mert élel-
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1.ábra: Magyar és külföldi nemesítésű szántóföldi fajták száma és megoszlása 
Magyarországon (Forrás: Nemzeti Fajtajegyzék, 2018). Megjegyzés: Ez a 65%-
os külföldi fajtaarány nem tartalmazza az EU közös fajtalistáról szabadon be-
hozható és forgalmazható külföldi fajtákat. Becslés szerint ezzel együtt a hazai 

szántóterület már több mint 80%-án külföldi fajtát vetnek.
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miszer tekintetében egyre függet-
lenebbé (szuverénebbé) válunk, 
és azt a legjobb minőségű élelmi-
szereket lesz lehetőségünk egyre 
nagyobb mértékben fogyasztani, 
amelyet itthon (helyben) állítunk 
elő - magyar biológiai alapok hasz-
nálatával. 

Ez a magyar lakosság és az ország 
érdeke!

Ezzel a címben feltett kérdésre is 
megadtam a választ; – természete-
sen a kiváló minőségű magyar élel-
miszerek mellett kell állást foglal-
nunk, amelyek a Kárpát - meden-
ce (a bölcsőnk) változatos biológiai 
alapjainak a felhasználásával ké-
szüljenek.

A dicső, síkeres múlt és a méltány-
talanul háttérbe szorult, de élni 
akaró jelen

Kenessey Kálmán (1822-1913)

Kenessey Kálmán (1874) az első 
magyar nemesítésről szóló könyv-
ben „A buza vetőmag nemesí-
tésről”-ben azt írta: „Minél inkább 
mélyedtem bele a magnemesítés 
elmélete és gyakorlatának vizsgá-
latába, annál inkább nőtt lelkese-
désem ez ügy iránt, s elhatároz-
tam e kérdés tisztába hozatala, s 
előmozdításának szentelni jelen s 
jövőbeli munkásságomnak fő ré-
szét. Törekedni fogok az ügyet elő-
mozdítani minden lehető módon, - 
ugy hivatalos körömben, mint ma-
gán minőségemben.” „Hazánkban 
Mokry Sámuel Békés megyei bir-
tokos, s az ottani gazdasági egylet 
titkára volt az első, ki tudtommal a 
nemesítés ügyével tényleg foglal-

kozott, megkezdette kisérleteit ez-
előtt mintegy tiz évvel, folytatta azt 
szerényen, csendben, nálunk szo-
katlan kitartással. Talán ma sem 
ismernők eredményeit, ha a buz-
gó Hajnik János által kisérleteinek 
bemutatására fel nem szólittatik.”
Kenessey óriási érdeme a nemesítés 
ügyének képviselete, segítése - amel-
lett, hogy ő maga is nemesített. 

Mokry Sámuel (1832-1909)

Mokry Sámuelre, mint a búzanemesí-
tés első hazai kezdeményezőjére em-
lékezik a magyar történelem. Mokry 
Sámuel 1854-1858 között evangéli-
kus lelkész volt Orosházán. Itt vet-
te feleségül Mikolay Jankát (1858), 
Tessedik Sámuel unokáját. 1864-től 
figyelme a búzanemesítésre terelő-
dött. Ez a korszak volt a magyar nö-
vénynemesítés bölcsője. 
Villax Ödön „Növénynemesítés” c. 
könyvében (1944) Cserháti Sándor 
magyaróvári gazdasági akadémi-
ai tanárt nevezi meg a tudományos 
magyar növénytermesztés és nö-
vénynemesítés megalapozójaként. 
Ő szervezte meg 1890-ben az akadé-
mia növénytermesztési kísérleti te-
rét, és a növénytermesztéstan kere-
tében növénynemesítést is előadott. 
Az Országos Magyar Királyi Növény-
nemesítő Intézet 1909. évi megala-
kulásával - első igazgatói Grábner 
Emil, majd Villax Ödön voltak - egy-
re több uradalomban megkezdő-
dött a magán növénynemesítés. A 
korszak kiemelkedő nemesítője volt 
Baross László, Szüllő Ferenc, Kono-
pi Kálmán, Székács Elemér, Udvaros 
Károly, Veneny Lajos, Sedlmayr Kurt, 
Teichmann Vilmos, Fleischmann Ru-
dolf, Pap Endre, Vezekényi Ernő, Horn 

Miklós, Legány Ödön, Mautner Ödön, 
Knapp Ottó, és még sokan mások. Az 
akkori nemesítők úttörő munkát vé-
geztek a tájfajták begyűjtése, értéke-
lése, a szelekciós nemesítés és a ho-
nosítás terén. Az uradalmakban vég-
zett nemesítő munkának köszönhe-
tően került a magyar növénynemesí-
tés a világ élvonalába. 1944-ben hét 
állami és 36 magáncég foglalkozott 
nemesítéssel.

A II. világháborúban a nemesíté-
si anyagok zöme megsemmisült, 
majd a nemesítő telepeket államo-
sították. Ennek ellenére a szocialista 
állami nemesítésben - a lehetőségek-
hez képest - további jelentős ered-
mények születtek. 1947-48-ban Ma-
gyaróváron a szakminisztérium Villax 
Ödön vezetésével felsőbb növényne-
mesítői tanfolyamot indított a diplo-
más nemesítők számára. A tanfolyam 
végzősei közül sokan a kor meghatá-
rozó növénynemesítői lettek. A tel-
jesség igénye nélkül: Teichmann Vil-
mos, Bálint Andor, Beke Ferenc, Kiss Ár-
pád, Vágó Mihály, Gyulavári Oszkár, 
Lelley János, Győrffy Barna, Berzsenyi 
J. László, Barsy Sarolta, Böjtös Zoltán.

Később, szintén ebben az időszak-
ban kezdték sikeres pályafutásu-
kat a következő nemesítők szintén 
a teljesség igénye nélkül Rajki Sándor, 
Gyulavári Oszkár, Mórocz Sándor, Kiss 
Árpád, Lelley János, Berzsenyi-Jano-
sits László, Pap Endre, Kovács István, 
Csetneki András, Kovács Károly, Purn-
hauser László, Bócsa Iván, Kurnik Ernő, 
Pásztor Károly, Frank József, Simonné 
Kiss Ibolya, Janowszky János, Eőri Te-
réz, Szilágyi Gyula, Balla László, Szalai 
Dezső, Barabás Zoltán, Parádi László, 
Kertész Zoltán, Szunics László, Bedő 
Zoltán, Láng László, Matuz János, Mes-
terházy Ákos, Beke Béla, Pauk János, 
Palágyi András, Falusi János, Tomcsá-
nyi András, Csősz Lászlóné, Cseuz Lász-
ló, Bóna Lajos, Erdei Péter, Szundy Ta-
más, Hadi Géza, Marton L. Csaba, Pin-
tér János, Németh János, Kovács Gá-
bor, Szél Sándor, Pintér Zoltán, Kálmán 
László, Vágvölgyi Sándor, Fazekas Mik-
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lós, Balikó Sándor, Fülöpné Kuszák Ka-
talin, Nagy Béla, Murányi István, Bálint 
Andor, Heszky László, Hoffmann Bor-
bála, Tóth Sándorné, Kruppa József és 
még sokan mások. Többen közülük a 
mai napig is nemesítenek.

Kiemelkedő nemesítési tevé-
kenységükért az 1968-ban alapított 
Fleischmann Rudolf-emlékplakettel 
tüntették ki Friedrich Bélát, Vezeké-
nyi Ernőt, Papp Zsigmondot, Udvaros 
Károlyt, Kovács Istvánt, Beke Ferencet, 
Kolbai Károlyt, Gruber Ferencet, Ber-
zsenyi J. Lászlót, Penyigei Dénest, Já-
nossy Andort, Kiss Árpádot, Barsy Sa-
roltát, Kurnik Ernőt, Bócsa Ivánt, Bálint 
Andort, Kovács Gábornét, Rajki Sán-
dort, Német Jánost. Teichmann Vilmos 
is nyilván megkapta volna, de Ő saj-
nos már nem érhette meg.

Papp Endre Magyarországon állí-
totta elő az első európai beltenyész-
téses hibridkukoricát, 1933 és 1951 
között. Saját birtokán kezdte és a 
martonvásári kutatóintézetben fe-
jezte be. Hibridjei 1958-ban kerültek 
termesztésbe, és 6 év alatt úgy elter-
jedtek, hogy már az 1960-as évek-
ben a magyarországi vetésterület 
100 százalékán hibrideket termeltek.

Ebben az időszakban több növény-
faj esetében megkezdődött hazánk-
ban - és külföldön is - a hibridneme-
sítés (heterózis). Születtek fajták mu-
tációs és poliploid nemesítési mód-
szerek alkalmazásával is, azonban a 
nemesítés legfontosabb módszere a 
keresztezéses nemesítés maradt. Az 
1980-as évek végéig a hagyományos 
módon előállított fajták voltak meg-
határozók. Viszont ekkoriban létre-
jött és jelentősen fejlődött a mole-
kuláris genetika (molekuláris bioló-
gia, biotechnológia) is, ami 1944-ben 
kezdődött azzal, hogy Avery, McLeod 
és McCarthy bebizonyították, az át-
öröklésért a dezoxi-ribonukleinsav, 
a DNS a felelős. Ezt követően, 1953-
ban Watson és Crick leírták a DNS tér-
szerkezetét, a kettős spirált (double 
helix).

Ezek a fejlemények és számos ké-
sőbbi, többször Nobel-díjjal is elis-
mert felfedezés megteremtette a 
molekuláris genetika felhasználásá-
nak alapját a növény- és állatneme-
sítésben, lehetővé téve a genetikai 
sokszínűség (variabilitás) növelését 
olyan transzgénikus biotechnológiai 
módszerekkel, amiket fajon belüli ke-
resztezéssel nem lehet elérni. Az iva-
ros fajkeresztezés kutatása hazánk-
ban is eredményes volt (Martonvá-
sár), a pre-breeding, avagy előneme-
sítés módszerével számos új neme-
sítési alapanyagot állítottak és állíta-
nak elő jelenleg is.

A Növénynemesítés következő, 
napjainkig tartó, bizonytalan és ne-
hezen tervezhető korszaka 1990-ben 
vette kezdetét. Egy kis külföldi kite-
kintés: a tőkeerős külföldi, multinaci-
onális vállalatok hozták el a genetika-
ilag módosított (hétköznapi nyelven: 
génmódosított), vagy transzgénikus 
növények (GMO, GMP fajták) korsza-
kát, amelyek egyes külföldi országok-
ban jelentős teret nyertek a termesz-
tésben. Az első kultúrnövények gén-
jeinek módosítását 1983-ban jelen-
tették be, és 1995-ben kerültek ki a 
szántóföldre. Ez a nemesítési mód-
szer a mai napig két táborra osztja 
az embereket, pro és kontra. Vannak, 
akik támogatják a módszert – ezek 
főként a transzgénikus fajtákat létre-
hozó, óriási tőkével rendelkező nagy-
vállalatok –, és vannak, akik ellenzik: 
akik szerint termesztésük veszélyt je-
lent az ökoszisztémára, és végső so-
ron az emberre is, mivel sem a term-
esztésük, sem a felhasználásuk biz-
tonságát nem támasztják alá több 
éves megbízható kísérletek (példá-
ul környezetvédő szervezetek). Bi-
zonyos GMO-fajták esetében jogos 
lehet az aggodalom, de ez is tudo-
mányos igazolást igényelne. Kevés-
bé problémás megoldást jelenthet 
a génszerkesztés (pl. CRISPR/Cas9), 
ami éppen napjainkban bontakozik 
ki, mint precíziós növénynemesítési 
eljárás. A Magyar Tudományos Aka-
démia 2017. decemberében közzé-

tett állásfoglalásban hívta fel rá a fi-
gyelmet, hogy a genomszerkesztés, 
mint precíziós nemesítés, alapvetően 
különbözhet a genetikailag módosí-
tott organizmusok (GMO-k) létreho-
zásától. A genomszerkesztés ugyanis 
lehetővé teszi, hogy idegen, más faj-
ból származó gén beépítése nélkül 
változtassuk meg az élő szervezetek 
tulajdonságait. A genom szerkesz-
tésével a DNS tervszerű módosítása 
a természetben is lejátszódó folya-
matokhoz (mutáció) hasonlóan, de 
irányítottan valósítható meg, a ko-
rábbi eljárásoknál lényegesen pre-
cízebben, ami csökkenti a nemkívá-
natos hatások esélyét. A genomszer-
kesztést sokféleképpen lehet alkal-
mazni mezőgazdasági célra, például 
szárazságtűrés kialakítására, a beteg-
ség-ellenálló képesség növelésére. 
Csakhogy az Európai Unió Bírósága 
2018-ban úgy döntött, hogy az új el-
járásokkal előállított szervezeteket 
a genetikailag módosított szerveze-
tekkel megegyezően kell elbírálni 
mindaddig, amíg biztonságosságu-
kat a hagyományos mutációs eljá-
rásokkal előállított szervezetekéhez 
hasonlónak tudjuk megítélni.

Ennek a korszaknak a hazai ne-
mesítési, vetőmag-termesztési és 
fajtahasználati vonatkozásai vi-
szont a legfontosabbak most szá-
munkra. A külföldi fajták – a jól 
megszervezett marketingnek kö-
szönhetően – egyre nagyobb mér-
tékben szorítják ki a magyar faj-
tákat, méltánytalan, egyre inkább 
alárendelt helyzetbe taszítva – ez 
a folyamat az EU-csatlakozásunk 
után felgyorsult és jelenleg is tart. 
Az utolsó órában vagyunk, hogy te-
gyünk valamit! (1. ábra) Már ott tar-
tunk, hogy a kiváló minőségű ma-
gyar búzafajták is veszélyben, ki-
szorulóban vannak a hazai vetés-
területen. 

Örvendetes viszont, hogy ugyan-
ebben az időszakban (1990-től) a 
magyar magánnemesítés is újraéledt 
és egyre nagyobb jelentőségre tesz 
szert -, de 100 év hátránnyal (kiesés-
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sel), szinte nulláról indulva kell verse-
nyeznie. Ennek az újraéledésnek az 
eredményeként jelenleg 806 magán-
fajta van a Nemzeti Fajtajegyzékben, 
részesedésük 20, 4 százalék (1. táb-
lázat). Napjainkban 154 magánne-
mesítő személy és magyar tulajdonú 
gazdasági társaság nemesít. Fleisch-
mann Rudolf-díjjal ismerték el közü-
lük Barabits Elemér, Márk Gergely, Or-
lóczi László (dísznövény), Samir Rady, 
Tóth Sándorné,  Kruppa József (szántó-
földi növény), Kajdi Ferenc (részben 
úgy is, mint  tönkölybúza magánne-
mesítő),  továbbá  Csilléry Gábor és 
Ruskó József (zöldségnövény) kima-
gasló nemesítési tevékenységét.

A folyamatos, jelenleg is tartó át-
szervezések után megmaradt állami 
növénynemesítő intézmények több-
sége az Agrárminisztérium Nemze-
ti Agrárkutatási és Innovációs Köz-
pont (NAIK) hálózatának tagjaként 
(pl. a GKI Szeged is) nemesít, amelyet 
(2021. február 1.-n) a Magyar Agrár - 
és Élettudományi Egyetembe integ-
ráltak. Ezen kívül az agráregyetemek 
tanszékein, kutató intézeteiben is vé-
geznek nemesítőmunkát. Meghatá-
rozó intézmény a közelmúltig az MTA 
keretében működő Martonvásári Ku-
tatóintézet, amely jelenleg az Eötvös 
Loránd Kutatási Hálózat keretében, 
az Agrártudományi Kutatóközpont 
Mezőgazdasági Intézeteként folytat 
növénynemesítést.

Az 1. táblázatból az is kiolvasha-
tó, hogy a Nemzeti Fajtajegyzék-
ben szereplő 1378 szántóföldi nö-

vényfajta közül 901 külföldi, 358 
magyar állami és 119 pedig ma-
gyar magánnemesítésből szárma-
zik (2018). Sajnos ennél sokkal ked-
vezőtlenebb a magyar fajták hazai 
termesztésben elfoglalt részesedé-
se, mivel az EU listán szereplő faj-
ták vetőmagjai (GMO kivételével) is 
szabadon behozhatók (jön is egyre 
nagyobb volumenben!) termeszt-
hetők, termeltethetők és forgalom-
ba hozhatók. Becslés szerint ezzel 
együtt a hazai szántóterület már 
több, mint 80%-án külföldi fajták 
vetőmagját vetik.

A nálunk is tevékenykedő külföldi 
multinacionális nemesítő cégek le-
hetőségeivel és eredményeivel ösz-
szehasonlítva - amelyek magántő-
kéből fejlődhettek több, mint 100 
éven át töretlenül – a hagyományos 
nemesítésű növényfajtáink tekinte-
tében még mindig figyelemre mél-
tóak a magyar eredmények. Az ál-
lami szférában kimagasló növényne-
mesítési tevékenységükért Fleisch-
mann Rudolf-díjjal tüntették ki a kö-
vetkező szántóföldi növény-neme-
sítőket: Barabás Zoltán, Gyulavári 
Oszkár, Balla László, Lelley János, Si-
monné Kiss Ibolya,  Janowszky János, 
Magassy Lajos,  Kovács Károly, Sárvári 
István, Szunics László, Horváth Sándor, 
Kertész Zoltán, Frank József, Matuz Já-
nos, Vágó Mihály, Hollósy Szilárd, Ko-
vács Gábor,  Szundy Tamás,  Palágyi 
András, Pintér Zoltán, Pálvölgyi Lász-
ló, Tóth Sándorné,  Heszky László,   Sik-
lósiné Rajki Erzsébet,   Nagy Béla,   Lön-
hardt Miklós,  Kajdi Ferenc, Láng Lász-

ló, Polgár Zsolt, Csősz Lászlóné, Balikó 
Sándor, Marton L. Csaba, Vágvölgyi 
Sándor, Papp Mária, Hadi Géza, Bedő 
Zoltán, Beke Béla Ferenc, Hoffmann 
Borbála, Bóna Lajos, Pintér János.

Valójában a magyar növényne-
mesítés - a vetőmagtermesztréssel 
együtt - a rendszerváltozást megelő-
ző évtízedben élte a fénykorát, ami-
kor is - ritka kivételtől eltekintve - kb. 
320 ezer hektáron szinta kizárólag 
magyar nemesítésű fajták vetőmag-
termesztése folyt. A 90-es évek elejé-
től folyamatosan csökkent a szaporí-
tó terület - főként a külföldi piacain-
kat veszítettük el - és ráadásul ezen 
az egyre zsugorodó szaporító terüle-
ten is egyre növekvő részarányt fog-
laltak el a külföldi fajták. 2008-ra már  
felére (160 ezer hektárra) csökkent a 
szaporító terület. A vetőmag export 
visszaesése mellett - amely a hagyo-
mányos keleti piac összeomlásának 
volt tulajdonítható  -  a hazai  vető-
mag igény is csökkent, főként a meg-
változott birtokszerkezet és az ebből 
adódó fizetőképes kereslet csökke-
nése miatt.  A szaporító  terület azóta 
ugyan kisebb mértékben, de tovább 
csökkent - jelenleg 100 ezer hektár 
körüli, viszont, ami még aggasztóbb, 
hogy a külföldi fajták szinte ‘letarol-
ták’ a hazai vetőmag piacot – és saj-
nos akadálytalanul tehették (1. ábra). 
Ahogyan azt a bevezetőben már em-
lítettem; a legjelentősebb növénye-
ink közül a kukorica, napraforgó és 
repce vonatkozásában szinte már tel-
jes mértékben.

A Magyar Növénynemesítés je-
lenlegi helyzete vonatkozásában vi-
szont mi, magyar növénynemesítők 
aggodalommal figyeljük a közelmúlt 
történéseit, a magyar fajták csökke-
nő részesedését a hazai vetésterüle-
teken - már ott tartunk, hogy a kuko-
rica, napraforgó és repce után kivá-
ló búzafajtáinkat is kiszorítják a ’hib-
ridnek’ nevezett búzáikkal a külföldi 
cégek. A búza öntermékenyülő (ho-
mozigóta) növényfaj, így fajtakeresz-
tezéssel ugyanolyan állandósult he-

23www.agrarmediairoda.hu

N Ö V É N Y N E M E S Í T É S Ü N K  H E LY Z E T E

Forrás: Kruppa, J.- Ertseyné Peregi, K.:  Magánnemesítés Magyarországon 
(2019) - kiegészítve.

1.táblázat:Nemzeti Fajtajegyzékben szereplő fajták száma és megoszlása 
(2018)

•2021. III-IV. szám•



C S I C S Ó K A T E R M E S Z T É S

24 • 2015. április •www.agrarmediairoda.hu

terózis (nagy termés) érhető el, mint 
bonyolult és költséges hibridbúza 
vetőmag előállítással. Alátámaszt-
ja ezt az 1975- 1989 közötti időszak 
Magyarországon elért búza termé-
sátlag, amely 3,7 – 7,4 t/ha (átlag:5,7 
t/ha) között ingadozott, míg 2004-
2019 közötti 15 évben 3,8 – 6,0 t/ha 
(átlag 5,2 t/ha) volt, ami egyértelmű 
visszaesés annak ellenére, hogy az 
utóbbi 5 évben a külföldi búzafajták 
és hibridek részesedése meghaladta 
az 50 százalékot. (Lásd  https://www.
ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_
hosszu/h_omf001b.html.)
Egyértelműen nem mutatható ki szá-
mottevő termésnövekedés a ma-
gyarországi kukoricatermesztésben 
sem, hiába az ’óriási’ potenciális ter-
mőképességű hibridek térhódítá-
sa. A fentebb hivatkozott statisztikai 
adatokból látható, hogy az 1970-es 
évek közepétől 1989-ig (15 év alatt) 
6-8 t/ha között (6,8 t/ha t/ha átlag) 
kevésbé ingadozik (2 t/ha) a szemter-
més, míg a 2004-2019 közötti (szin-
tén 15 éves) időszakban nagyobb év-
járat ingadozással (3,5 t/ha) 4,5  -  8 
t/ha között mozog (átlag 7,5 t/ha). A 
termésátlag növekedés mindössze 
0,7 t/ha, amelyben az agrotechnika 
fejlődése és az utóbbi évek kukori-
cának kedvezőbb időjárása is szere-
pet játszik. A nagyobb termésinga-
dozásban részben a klímaváltozás is 
szerepet játszik, de vélhetően az eb-
ben az időszakban legnagyobb terü-
leten termesztett intenzív (igényes) 
fajták (hibridek) kisebb mértékű al-
kalmazkodó képessége, szárazság-
tűrése, stressztűrése is. Az 1990-es 
évek utáni időszakban elsősorban 
az agrotechnikai hiányosságok (fő-
ként tápanyagellátás) miatt csökkent 
a termésátlag. A magyar ökológiai 
adottságoknak és termesztési szín-
vonalnak megfelelőbb, az extenzív 
körülményekhez jobban alkalmaz-
kodó, magyar nemesítésű hibridek 
termesztésével csökkenteni lehet-
ne a termesztés költségét (vetőmag 
ár-érték aránya sokkal kedvezőbb) és 
növelni a termésbiztonságot - az el-
ért eredményt is. Még a legrövidebb 

tenyészidejű, legkisebb potenciális 
termőképességű magyar nemesítésű 
hibridek termésszintje is eléri a 10 t/
ha-t, a középérésű és hosszú tenyész-
idejű pedig meghaladja a 17 t/ha-t is. 
Tehát ezek nagyobb arányú termesz-
tésével is könnyen elérhető, sőt lé-
nyegesen meg is haladható a jelenle-
gi országos átlagtermés. A termelők 
zöme viszont törekszik a legnagyobb 
termőképességű hibridek vetőmag-
ját megvásárolni, de csak kevesen 
tudják ezeknek az intenzív termesz-
tési körülményeket (jó termékeny-
ségű talaj, intenzív tápanyag- ellá-
tás, növényápolás és öntözés) igény-
lő hibrideknek a terméspotenciálját 
kiaknázni a saját földjeiken.  Sajnos 
az öntözési lehetőség keveseknek 
adatik meg (a kukorica vetésterüle-
tének kb. 5%-a öntözhető) és az ön-
tözés nagyarányú fejlesztése esetén 
is max. 10- 15% lehet majd öntözhe-
tő. Fentieken kívül a klímaváltozás 
is indokolja a kisebb vízigényű, ext-
enzívebb (szárazságtűrőbb) kukori-
ca fajták termesztésbe vonását – ez-
zel is segítve a kukorica termelőket a 
klímaváltozáshoz történő alkalmaz-
kodásban, a kedvezőtlenebb évjára-
tokban is biztos eredmény elérésé-
ben. Kívánatos lenne ez annak érde-
kében is, hogy az évjáratok közötti 
óriási termés- és ár - ingadozások is 
mérséklődjenek, kiszámíthatóbbak 
legyenek.

Szintén aggódunk – és ezt jelez-
tük az illetékes szakminisztérium 
felé is - a biológiai alapokat szol-
gáló és felügyelő hatóság, a több 
mint 125/140 éves dicső múlttal 
rendelkező - a nemesítésünkkel 
közel egyidős - intézményhálózat 
(Nébih központ és vetőmagfel-
ügyelőségek) folyamatos átszer-
vezése, ’gyengítése’ miatt is.

Mit tehetünk a magyar növényne-
mesítés és a szuverén élelmiszer-
gazdaságunk érdekében?

Sajnos  a 30 évvel korábbi szaporító 
területet és ezen előállított vetőmag 

volument, a magyar fajták hazai és 
export piaci részesedését újból elér-
ni már nem sok esélyünk van, viszont 
a fele szaporító területnek (kb. 160 – 
170 ezer ha) és azon a magyar fajták 
80%-os részarányának elérésére, va-
lamint  keleti vetőmag export piac 
egy részének visszaszerzésére még 
van esélyünk -  ha cselekszünk!  

Elsősorban kiváló növénynemesí-
tőink tudásának és kitartásának kö-
szönhetően még van Magyar Nö-
vénynemesítés – az egyre nagyobb 
külföldi térhódítás ellenére –, de az 
elkövetkezendő időkben offenzív 
stratégiára van szűkség ahhoz, hogy 
fennmaradjon és biztosítani tudja 
egy szuverén magyar élelmiszeripar 
kialakításának a biológiai alapjait. 

A növénygenetika és biotechnoló-
gia fejlődését megállítani nem lehet 
- és nem is célszerű -, ennek érdeké-
ben gyors fejlesztésekre lenne szűk-
ség az állami alapkutatásban, hogy a 
magyar növénynemesítés is hozzá-
férhessen a világon jelenleg legkor-
szerűbb biotechnológiai módszerek-
hez, alkalmazhassa azokat (pl. preci-
ziós nemesítés) a versenyképesség 
megőrzése, növelése érdekében – 
főként a külpiacon. 

Nagyon fontos azonban azt vilá-
gosan látni, hogy versenyképes nö-
vénytermesztésünk és élelmiszer biz-
tonságunk feltétele a hazai biológi-
ai alapok, magyar nemesítésű fajta, 
és abból itthon előállított vetőmag 
megőrzése, fejlesztése és nagyobb 
arányú használata, amely függetle-
nebbé, biztonságosabbá és verseny-
képesebbé is teheti nem csak a ter-
melésünket, de az erre épülő élelmi-
szergazdaságot is. Ezért szükséges 
a Magyar Növénynemesítést jelen-
tős nemzeti értékként és nemzeti ér-
dekként kezelni, hogy folytatni tud-
ja több, mint 150 éves eredményes 
küldetését egy önellátó és szuverén 
élelmiszergazdaság megteremté-
sében. Ennek érdekében élelmiszer 
előállításunkat még most sem késő 
elsősorban magyar biológiai alapja-
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inkra alapozni, amelyeknek a kiváló 
ökológiai adottságokkal rendelkező 
Kárpát - medence a bölcsője. 

Ahogyan a cikk elején már szó volt 
róla: ehhez egy más gondolkodás, 
új megközelítés, új irány és straté-
gia, azaz új üzletpolitika szűkséges, 
amelyet Lázár János kormánybiztos 
az elmúlt év végén „New Deal” el-
nevezéssel hirdetett meg és amellyel 
„a kormány célja, hogy tíz éven belül a 
magyar boltok polcain nyolcvan szá-
zalékban hazai előállítású, feldolgozá-
sú és csomagolású élelmiszerek legye-
nek - ez nélkülözhetetlen a függősé-
günk csökkentése érdekében.” Ennek 
érdekében reformokra, fejlesztésre 
van szűkség több területen, ezért tel-
jes mértékben egyetértek Lázár Já-
nos kormánybiztos azon kijelentésé-
vel is, mely szerint „az agrárképzés, az 
agrárkutatás pl. vetőmagkutatás, az 
élelmiszerkutatás elválaszthatatlan 
a mezőgazdaság és az élelmiszeripar 
sikerétől”. 

Ez a nagyszerű és logikus (evidens) 
program a magyar társadalom és a 
magyar gazdaság számára is akkor 
lesz igazán hasznos és szuverén, ha 
a biológiai alapoktól (fajta és vető-
mag előállítás) az alapanyag előál-
lításon (növénytermesztés, állatte-
nyésztés) keresztül az élelmiszer elő-
állításig (gyártás, csomagolás) egy-
másra épülve minden eleme itthon 
valósul meg.  Tehát magyar nemesí-
tés (vetőmagkutatás) eredménye le-
gyen a fajta, amiből itthon történik a 
vetőmag előállítás (igazi magyar ve-
tőmag) és elsősorban ezt a  magyar 
előállítású (fejlesztésű) biológiai ala-
pokat használják a termelőink, akik 
ebből közvetlenül (növényi eredetű 
élelmiszerek), vagy közvetve, ’bőr-
zsákban’ (állati eredetű élelmiszerek)  
állítják elő a hazai élelmiszeripar szá-
mára az alapanyagot – egyetértve az-
zal,  amit a kormánybiztos megfogal-
mazott; -  „ezt a piacot uralnunk kell, 
a saját érdekünkben!” Véleményem 
szerint ennek, a Magyarország szá-
mára stratégiailag talán egyik legfon-
tosabb programnak a megvalósításá-

hoz az élelmiszeriparunk fejlesztése 
mellett a magyar tulajdonú nemesítő 
telepek és vetőmagüzemek fejleszté-
sét, továbbá az öntözés fejlesztését is 
prioritásként kell kezelni!

Élelmiszergazdaságunkat a kül-
földi kitettség csökkentésével mi-
nél hamarabb szuverénné kell ten-
ni, amelyet magyar biológiai ala-
pokra kell építeni, amelyeknek a 
kiváló ökológiai adottságokkal 
rendelkező Kárpát - medence a 
bölcsője. Nemcsak reménykedünk, 
de teszünk is érte – ahogy Tessedik 
mondta: „Imádkozzál, de dolgoz-
zál” -, hogy a Magyar Növényneme-
sítés sokáig fennmaradjon és a va-
lódi értéket képviselő, a biodiverzí-
tást is fenntartó, eredményesen és 
biztonságosan termeszthető kiváló 
minőségű fajtáival biztosítsa ter-
melőink boldogulását, élelmiszer-
gazdaságunk szuverenitását és sta-
bilitását, ezáltal a lakosság kiváló 
minőségű élelmiszerekkel való fo-
lyamatos ellátását. 

A magyarországi növénynemesítés 
kezdete iránt érdeklődőknek Kenes-
sey Kálmán - cikk elején hivatkozott -

”A buza vetőmag nemesítésről” 
című (Athenaeum nyomda, Buda-
pest, 1874), a Mag Aranytoll Társa-
ság és a Tinta Könyvkiadó gondozá-
sában 2018-ban reprintben újra ki-
adott könyvet javaslom olvasásra.  A 
rendszerváltás óta eltelt, sok átszer-
vezéssel, állandó struktúraváltással 

járó időszakról pedig a 2019-ben, az 
Agroinform Kiadó gondozásában 
megjelent, 

„A magyar növénynemesítés eredmé-
nyei az ezredfordulón (1990-2018)” 
című könyvet ajánlom a növényne-
mesítés iránt érdeklődőknek. Szin-
tén az Agroinform gondozásában 
jelent meg tavalyelőtt a magyar nö-
vénynemesítést, vetőmagtermesz-
tést és vetőmagminősítést, továbbá 
a Szarvason négy évtizede folyó ve-
tőmag-gazdálkodási szakmérnök-
képzést bemutató kiadvány 

„Négy évtizedes a vetőmag szakmér-
nök képzés Szarvason” címmel, ami 
szintén érdekes és hasznos olvas-
mány.
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Jó hír a gazdáknak!

Egy új, az ICL által bányászott és világszerte forgalmazott tápanyag a POLYSULPHATE már kapható Ma-
gyarországon is. Gabonában, zöldségesekben, gyümölcsösökben, sőt takarmánynövényeknél is bevált 
használható anyag. 12-20%-os hozamnövelés mellett javítja a beltartalmi értékeket és szebbé teszi a 
gyümölcsöket, zöldségeket.

Az ásványi anyag, a polihalit, (2CaSO4 • K2SO4 • MgSO4 • 2H2O-tartalmú ásvány) amelyből a poliszulfát 
műtrágyát előállít-
ják, évszázadok 
óta ismert. Azon-
ban mezőgazdasá-
gi felhasználásra 
a világon először 
az ICL kezdte 
bányászni és for-
galmazni ezt az 
egyedülálló anyag-

ot. Az angliai mélységéből hozzák fel az ásványkőzetet, melyet porrá, vagy a felhasználásnak legmeg-
felelőbb szemcseméretre őrölve hoznak forgalomba. Mivel a gyártás folyamán nem használnak kémiai 
átalakítást, így a POLYSULPHATE BIOTERMESZTÉSBEN IS HASZNÁL-
HATÓ! APolysulphate szerepel a ÍBiokontroll Hungária organikus termesz-
téshez engedélyezett input anyagok listáján is.

A POLYSULPHATE összetétele különleges, hogy egy termékben négy, minden 
növény számára rendkívül fontos tápanyagot biztosít. Ezenkívül a tápanyagokat 
hosszan – akár 60 napon át is biztosítja a kénforrást a növények számára – adja 
le, ami segít a növényeknek a tápanyagok optimális felvételében, valamint csök-
kenti a kimosódást. A növekedési szakaszban hatékonyan pótolja a fontos tápa-
nyagokat a növények számára. Egyszerre tartalmaz ként, káliumot, magnéziumot 
és kalciumot. Klórszegény, így klórérzékeny növények esetén is alkalmazható. 

TESZTEREDMÉNYEK VILÁGSZERTE:

Gabonafélék: Javítja a gyökeresedést, 10-12% hozamnövelés.

Burgonya: 15% körüli hozamnövelés mellett javítja a burgonya beltartalmi értékeit és kinézetét. A bur-
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gonyának vastagabb lesz a héja, ami segíti a termés tárolhatóságát és a beltartalmi értékek megőrzését.

Cseresznye, meggy: A POLYSULPHATE akadályozza a héj megrepedését, ízletesebb, piacosabb 
gyümölcsöt kapunk.

Takarmánynövények (lucerna, here, angolperje): 10% körüli termésnövekedés, beltartalmi értékek 
javulása. A POLYSULPHATE-tal kezelt takarmánynövényeket az állatok szívesebben fogyasztják. „Cukor-
ka” az állatoknak!

Általánosan javítja a gyökeresedést, növeli az elágazások számát, terméstöbbletet okoz, szebbé, ízle-
tesebbé teszi a gyümölcsöket.

A POLYSULPHATE kalciumszufátot tartalmaz, ami nemcsak könnyen felvehető kalcium, hanem a 
szikesedés kezdeti fázisában (30-50mg/kg Na szint) lévő talajok szikesedési folyamatait megállítja és 
képes azokat visszafordítani.

A Polysulphate elérhető már Magyarországon is!

• Könnyen alkalmazható, granulált formátum. Teljes mértékben vízoldható, de kioldódása lassú, 
a táplálása akár 60 napon keresztül is biztosított.

• Ideális olajos növények és keresztes virágúak kiegészítő táplálásához.
• Rugalmasan beilleszthető a meglévő tápanyag-utánpótlási tervbe.

• Biogazdálkodásban is engedélyezett!

Tel.: (30)/488-1479, 
E-mail: gabor.racz@icl-group.com

Web: www.polysulphate.com/hu
ICL-SF Magyarország

Rácz Gábor
növényvédelmi szakmérnök, 

szaktanácsadó

Az ICL Polysulphate alapú műtrágya  
 családja a növénytermesztés  

  szolgálatában 
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Hatékonyan segítik az agrárium fejlődését___________________________

Vidékfejlesztés, pályázatkészítés és 
szaktanácsadás

A szabolcsi megyeszékhelyen, 
Nyíregyházán található EuroAd-
vance Közgazdasági Tanácsadó 
Kft. ügyvezetőjével, Szuhóczky 
Gáborral beszélgettünk a vidék-
fejlesztésről, pályázatokról és 
szaktanácsadásról. A vállalkozás 
már több mint 26 éve működik si-
keresen Nyíregyházán, Budapes-
ten és Szegeden.

- Mióta foglalkozik a cég szakta-
nácsadással, és az milyen formá-
ban történik?

Első körben pályázatírással, 
könyveléssel és pénzügyi tanács-
adással foglalkoztunk. 2004. jú-
niusában nyertünk felvételt a Vi-
dékfejlesztési Szaktanácsadók 
Országos Szövetsége által nyil-
vántartott Szaktanácsadói Név-
jegyzékbe. A 2017.-es évben 
megjelent egy szaktanácsadási 
tevékenységre vonatkozó pályá-
zat, ahol támogatásra alkalmas-
nak minősítették cégünket. En-
nek köszönhetően 2019. novem-
berében cégünk támogatott me-
zőgazdasági szaktanácsadással 
bővítette üzletágait. Az elnyert 
projekt keretében lehetőségünk 
van több éven keresztül - egé-

szen 2023. július végéig - a gaz-
dálkodóknak magas színvonalú 
szaktanácsadást nyújtani, amihez 
a források nagy része az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alap és a hazai központi költség-
vetési előirányzatból kerül finan-
szírozásra. 

- Az ország mely részén nyújtanak 
szaktanácsadást?

Elsődlegesen Szabolcs-Szat-
már-Bereg megyében, de az or-
szág egészét lefedjük, hiszen 
szaktanácsadó kollegáink meg-
találhatóak a Dunántúlon és a 
Dél-Alföldön egyaránt. Évente 4 
alkalommal tartunk kreditpontos 
képzést nemcsak saját kollégáink-
nak, hanem a szakma más képvi-
selőinek is.

- Miért jó a támogatott szakta-
nácsadás a termelőknek?

A gazdálkodóknak csak a mun-
kájukra kell figyelniük, mivel az 
adminisztratív munkát a kolle-
gáink elvégzik. Ezen felül napra-
kész, hiteles információkkal lát-
juk el őket az aktuális vissza nem 
térítendő támogatásokról, illet-
ve új technológiai ismereteket is 
adunk át.

- Milyen aktuális pályázatokról 
beszélhetünk jelenleg?

A honlapunkon is szerepel az 
Agrárminisztérium ütemterve az 
idén tervezett átmeneti támoga-
tásokról, kb. 600 milliárd Ft. ke-
ret-összeggel. Kiemelt pályáza-
ti lehetőség az állattartó telepek 
megújításának támogatása, a ker-
tészeten belül ültetvénytelepítés 
és gyógynövénytermesztés, a to-
jótyúk tartó telepek fejlesztése, a 
terménytárolók, szárítók és tisz-
títók fejlesztésének támogatása, 
továbbá a mezőgazdaság digitá-
lis átállásához kapcsolódó precízi-
ós beruházások segítése. Részle-
tesebb információt az aktualitá-
sokról honlapunkon (www.euro-
advance.hu) és a havonta megje-
lenő hírlevelünkben találnak.

- A mezőgazdasági tanácsadói 
munkáik között szerepel kuta-
tás-fejlesztési projekt is?

Jelenleg cégünk három konzor-
ciummal áll kapcsolatban K+F+I 
pályázat keretében. Az egyik cég 
automatizált fagyvédő füstö-
lő berendezésekkel kísérletezik, 
mely megvédi a tavaszi fagyoktól 
a gyümölcsösöket. A másiknál fő 
szerepben az energiahatékony-
ság és megújuló energia áll. Me-
zőgazdasági hulladékból állítanak 
elő bioetanolt, biogázt és pelle-
tet, utóbbit biomassza kazánok 
fűtésére használhatjuk. Harmadik 
partnerünk pedig korunk nagy ki-
hívásának eleget téve - kevesebb 
szintetikus növényvédőszer alkal-
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mazása - kifejlesztett egy gyógy-
növény alapú nanokompozitot, 
mely sikeresen bizonyított a NÉ-
BIH 3 megyében folytatott teszt-
jein.

- Pályázatok tekintetében tudnak 
segíteni a gazdálkodóknak? Más 
üzletágak is vannak cégüknél?

Természetesen igen, a hozzánk 
forduló mezőgazdasági termelők-
nek, vállalkozásoknak pályázat- és 
projektmenedzsment üzletágunk 
készségesen áll rendelkezésükre. 

Csak az elmúlt évben kb. 18 milli-
árd Ft. összértékű VP pályázatot 
nyújtottunk be. Üzletágaink kö-
zött szerepel még könyvelés, bér-
számfejtés, közbeszerzési tanács-
adás, felnőttképzés és irányítási 
rendszerek kiépítése.

- A pályázati kiírások döntően 40-
50% támogatás intenzitással ren-
delkeznek. Tudnak esetleg az Önök-
höz forduló pályázóknak megoldá-
si javaslatot adni önerő tekinteté-
ben?

A támogatásokon felüli részek-
re speciális agrár hitel konstrukci-
ók és agrár kockázati tőke igény-
bevételében is segítséget tudunk 
nyújtani. A hitelek esetében ked-
vezményes kamatozású beruhá-
zási-, támogatás megelőlegezési- 
és forgóeszköz konstrukciók teljes 
ügyintézését vállaljuk.
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2021-ben várható mezőgazdasági pályázati felhívások

További információk:
EuroAdvance Közgazdasági Tanácsadó Kft. Cím: 4551 Nyíregyháza-Oros, Szállás u. 18/a.

Tel.: 42/506-338 
Fax: 42/506-339

e-mail: info@euroadvance.hu
honlap: www.euroadvance.hu

TÁ M O G ATÁ S O K ,  PÁ LYÁ Z AT O K
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Idén is lesznek fajta- és technológiai kísérletek, 
és remélhetőleg bemutatók is Gyulatanyán

A NÉBIH Gyulatanyai Fajtakísér-
leti Állomása Szabolcs-Szatmár-Be-
reg megyében, Nyírtelek városától 
nem messze található. Az ott beál-
lított fajta- és technológiai kísérle-
tek, valamint az azokhoz kapcsolódó 
bemutatók mind a termelők, mind a 
szakemberek körében évek óta na-
gyon népszerűek, a határainkon túl-
ról is érkeznek ezekre mindig résztve-
vők. Az ilyen alkalmak a gazdálkodók 
számára nagyon fontos, mással nem 
helyettesíthető fajtaválasztási és ter-
mesztés-technológiai információkat 
szolgáltatnak a munkájukhoz, mert 
így jól látható, hogyan is teljesítenek 
ebben a termőtájban.

A pandémiás veszélyhelyzet miatt 
a tavalyi évben sajnos nem tarthat-
ták meg a tervezett bemutatókat - 
ismertette Augusztinyi András, az 
állomás kísérleteinek vezetője. En-
nek ellenére a partnereik, pl. a vető-
magokat vagy a vetőgumókat, va-
lamint a különféle input anyagokat, 
többek között a tápanyagutánpótlás 

készítményeit és a növényvédőszere-
ket forgalmazók is elégedettek vol-
tak az elmúlt évben náluk elért ered-
ményekkel. 

Az elsősorban a bemutatók elma-
radásából fakadó személyes gazdál-
kodói jelenlét hiányát igyekeztek a 
kollégáikkal a még nagyobb média 
nyilvánossággal ellensúlyozni. Így az 
írott és az elektronikus (pl. tv, rádió, 
internet) sajtóban történő megjele-
nésekkel, publikációkkal. Ezek között 
volt több drón felvételes és videó ri-
portos anyag is arról, hogyan teljesí-
tettek a fajták és technológiák ebben 
a termőtájban 2020-ban.

A kísérletek a 2021. évre vonatko-
zóan is beállításra kerültek Gyulata-
nyán, és remélhetőleg a vírusos jár-
vány helyzet konszolidálódása majd 
lehetővé teszi, hogy a rendkívül nép-
szerű rendezvényeiket idén már meg 
tudják majd tartani – adott tájékoz-
tatást Augusztinyi András. Ezeken 
rendezvényeiken a korábbi eszten-
dők tapasztalatai szerint éves szin-
ten összesen mintegy 2.500 – 3.000 
fő résztvevő szokott jelen lenni.

A 2021. évi tervezett kísérletek és 
bemutatók között szerepel többek 
között pl. repce, kalászos, naprafor-
gó, kukorica, burgonya és csemege-
kukorica is. A kukorica, a napraforgó 
és a burgonya esetében mikro – és 
mezoparcellás kísérletek is be van-
nak állítva. A kísérletek betakarítá-
sánál a Partner cégek munkatársai 
természetesen ott lehetnek majd a 
munkálatoknál.

Az érdeklődő gazdálkodók, szak-
emberek pedig az egész vegetációs 
időszak alatt - előre egyeztetett idő-
pontokban - kis csoportokban, meg-
tekinthetik azokat – mondta végeze-
tül Augusztinyi András. 

S Z Á N T Ó F Ö L D I  K Í S É R L E T E K

Nádasi Zoltán
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A Nemzeti Agrárgazdasági Ka-
mara (NAK) – a Mezőgazda-
sági Eszköz- és Gépforgalma-
zók Országos Szövetségével 
együttműködésben – megren-
dezi a NAK Szántóföldi Napok 
és AgrárgépShow–Mezőfalva 
szabadtéri agrárszakmai kiál-
lítást. A rendezvény 2021. júni-
us 9-10-én lesz, azt az aktuális 
járványvédelmi előírásoknak 
megfelelően tartják meg. 

Az ország rendre legnagyobb terü-
leten, több mint 400 000 négyzet-
méteren megrendezett szántóföl-
di rendezvénynek ezúttal is a Fejér 
megyei Mezőfalva melletti szántó-
földek adnak otthont. Amennyi-
ben a jelenlegi szabályozás nem 
változik: az eseményen védettségi 
igazolvány (illetve a védőoltást 
igazoló mobilapplikáció) bemuta-
tásával lehet részt venni.
 
A NAK Szántóföldi Napok immá-
ron több éve az ország egyetlen 
olyan álló- és mozgógépes sza-
badtéri kiállítása, ahol a mező-
gazdasági gépek legszélesebb 
kínálata tekinthető meg, szántó-
földi környezetben. Az állógépes 

kiállításon – közel 10 000 négyzet-
méteres területen – rendre a hazai 
mezőgazdaságigép-forgalmazás 
80 százalékát képviselő cégek mu-
tatják be gépeiket, eszközeiket. 
Másfél hektáros demópályán pró-
bálhatók ki a gépek, illetve gép-
kapcsolatok. 

Emellett a rendezvény középpont-
jába az évszaknak megfelelő faj-
tabemutatók, mikroparcellás és 
demóparcellás növénytermesztési 
bemutatók kerülnek. 

A rendezvény mindkét napján 
bemutatkoznak a legújabb ne-
mesítési és kutatási eredmények 
a gyakorlatban, nagy és biztonsá-
gos termést ígérő fajták, hibridek; 
továbbá munkaeszközöket, gépe-
ket, gépkapcsolatokat hétközna-
pi, szántóföldi körülmények kö-
zött, akcióban lehet megtekinteni. 
A gazdálkodók időt, energiát és 
pénzt megtakarítva, egy szabad-
téri helyszínen tekinthetik meg a 
széles kínálatot és az elmúlt két év 
fejlesztéseit. A kétnapos rendez-
vény – melyre ingyenes a belépés – 
évről évre széles körű tájékozódási 
pont a gazdálkodóknak, és a gép-

bemutatók mellett a közel 100 000 
négyzetméteres növény fajtabe-
mutatókon és mikroparcellákon 
termesztéstechnológiai újdonsá-
gokkal is készülnek a szervezők. 

Az eseményen a gazdálkodók köz-
vetlenül szerezhetnek olyan rele-
váns és naprakész információkat, 
amelyek segítik őket a fejlődést, 
hatékonyságjavulást biztosító 
döntések meghozatalában.

Az idei NAK Szántóföldi Napok 
rendezvényen a kamara szakértői 
a NAK Szakmai Színtéren várják 
a kedves érdeklődőket. 

A területen szakmai kiadványok-
kal érdekes előadásokkal várják a 
látogatókat, illetve személyesen 
válaszolnak az odalátogatók-
nak több témában is, legyen az 
a Családi Gazdaságok reformja, 
vagy osztatlan közös tulajdon 
megszűntetése, mezőgazdasági 
kérdés vagy akár támogatásokkal 
kapcsolatos érdeklődés.

M E Z Ő G A Z D A S Á G I  R E N D E Z V É N Y

IDÉN IS AZ MEGRENDEZI AZ AGRÁRKAMARA 
A SZÁNTÓFÖLDI NAPOKAT

További információk:
 www.szantofoldinapok.hu
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Leromlott szerkezetű a talaja? Küzd a klímaváltozás okozta hatásokkal, aszállyal, 
víznyomásos területekkel? Mi megoldást adunk a BIOFIL® Klíma termékkel!  

KLÍMA
Talajoltó baktérium készítmény

A BIOFIL® Klíma Talajoltó baktérium készítmény 
eredményei, használatának tapasztalatai:

már egyszeri használata is több mint duplájára növelte a morzsa frakció arányát,

ennek hatására a talajban tárolt víz mennyisége emelkedett, kedvezőbb talajnedvesség értékeket kaptunk,

javult a növények vízellátottsága,

kisebb volt a talajellenállás mértéke, 

javult a homoktalajok vízmegtartó képessége,

+ 15%-kal növekedett a terméshozam. 

A termelés sikerességét egyre inkább meghatározzák 
az időjárási kockázatok (pl.: aszály, csapadék eloszlási 
szélsőségek). Amennyiben szeretnénk csökkenteni 
a klímaváltozás okozta hatásokat, akkor elsősorban 
új típusú termesztéstechnológiai eljárásokat kell 
alkalmaznunk. Ez az esetek többségében az eddig bevált 
termesztési módszerek újragondolásához, technológiai 
bővítéséhez vezet. A hazai piacon egyedülálló kutatás és 
fejlesztés eredménye a BIOFIL® Klíma mikrobiológiai 
talajoltó készítmény, amely ebben kívánja segíteni a 
jövőért felelős gazdálkodókat!

A fejlesztés azokra a minden talajban valamilyen mérték-
ben megtalálható mikroorganizmusoka irányult, melyek 
képesek nyálkaszerű anyagok (exopoliszacharidok, 
EPS) termelésére. A készítmény szelektált, nemesített 
baktériumtörzsei nagy hatékonysággal termelik ezeket 
az anyagokat. Ez, mint ragasztóanyag, egyik meghatározó 
faktora az agronómiailag kívánatos aprómorzsás talaj-
szerkezet kialakulásának. Ahogy azt az ábra is mutatja, 
az EPS funkciói a talajokban igen sokrétűek.

Az EPS alapvető fontosságú a mikrobiológiai élet számára, 
ideális környezetet biztosít a kémiai reakciókhoz, védel-
met nyújt a környezeti stresszhatásokkal szemben, 
javítja a talajszemcsék aggregálódását, a talaj és ezen 
keresztül a növény vízháztartását, a tápanyag ellátást. 
Független egyetemi és üzemi kísérleteink bizonyították, 
hogy a BIOFIL® Klíma  talajoltó baktérium készítmény 
alkalmazása mind a talajszerkezetre, mind annak víz-
háztartására pozitív hatással van!

Cím: 1095 Budapest, Soroksári út 48-54.
Telefon/fax: 06 (1) 7932-670
E-mail: info@terragro.hu

www.terragro.hu

Bővebb információkért, kérjük, forduljon bizalommal területileg 
illetékes szaktanácsadójához! Keresse weboldalunkat, kövesse 
Facebook oldalunkat!

Rendszeres alkalmazása javasolt!

Aggregátumok 
képződése

Biofilm 
képzés

Szimbiotikus 
kapcsolatok 
kialakulása

Tápanyagok
biztosítása

Mikrobiológiai
 jelátvitel
 javítása

Kiszáradás 
elleni 

védelem EPS
Az EPS meghatározó funkciói talajainkban


