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Növénytermesztés

Hasznosak és mutatósak 
Szegedi kalászosok gyöngyszemei 

A hagyományoknak megfelelően a 
Gabonakutató Nonprofit Kft. idén is több 
szántóföldi fajtabemutatón vett részt, il-
letve közvetlenül szervezte is azokat, saját 
környezetében és az ország eltérő régiói-
ban. A központi nagyrendezvényre az idén 
új helyszínen, a Hódmezővásárhely határá-
ban lévő Batidán, a Hódagro Zrt. Pihenő-
parkjában és az azt körülvevő szántóföld-
jén, június 8-án került sor. 

Elöljáróban Dr. Bóna Lajos, a Gabona-
kutató ügyvezető igazgatója köszöntötte 
a közel négyszáz főnyi résztvevőt, majd 
egy későbbi megszólalásában arra keres-
te a választ, hogy nemesítési és geneti-
kai eszközökkel meddig növelhető még a 
búza termésátlaga. A mostani rekordot 
Új-Zélandon jegyzik, 16,79 tonnával. A 
hazai lehetőségek távlati határát 15 tonna 
körülire becsülte.

Szabó Lajos, az állattenyésztéssel és el-
sősorban takarmánynövények termeszté-
sével foglalkozó nagygazdaság, a Hódagro 
Zrt. vezérigazgatója az eredmények bemu-
tatása mellett a jövedelmező gazdálkodást 
hátráltató tényezőket is számba vette. 
Ezzel kapcsolatban megemlítette, hogy a 
gyakori időjárási anomáliák és az alacsony 
árak miatt a kalászos növények termeszté-
se is veszélybe került. Mielőbb megoldást 
kell találni, vagy a termésmennyiség növe-
lésére, vagy az önköltség csökkentésére. A 
különböző fajták, hibridek kipróbálása ezt 
az útkeresést szolgálja.

Szépe Ferenc, a Földművelésügyi Mi-
nisztérium főosztályvezetője a kutatást és 
nemesítést, így a Gabonakutató tevékeny-
ségét is az életképes mezőgazdaság fenn-
tartásának fontos tényezőjeként említette.

Vancsura József, a Gabonatermesztők 
Országos Szövetségének elnöke példákkal 
alátámasztott részletes elemzést adott a 
termelés jövedelmezőségét nagyban be-
folyásoló globális folyamatokról, tenden-
ciákról (tőzsdei árak, keresztárfolyamok, 
készletek, stb.). Alapvető fontosságúnak 
tartotta, hogy a termelők nagytételű, egy-
séges árualappal jelenjenek meg a piacon, 
s ennek egyik lényeges eleme a jó minő-
ségű, fémzárolt vetőmag használata.

Virágné Pintér Gabriella kereskedelmi 
osztályvezető az „Új utakon a Gabonaku-
tató kalászosaival” című előadásában ki-
emelte, hogy a jövedelmező termesztés 
érdekében elsődleges a célpiac meghatá-
rozása, s ehhez kell a leginkább megfelelő 
fajtát és agrotechnikát megválasztani. El-
mondta, hogy az itt részletesen bemuta-
tott bőséges fajtaválasztékból a minőségi, 
az átlagos és a mennyiségi búzát termesz-
tők egyaránt találhatnak kedvükre valót. 
A sort Csontos Attila, a Júlia Malom Kft. 
ügyvezetője zárta a „Malom és sütőipari 
elvárások a búzatermesztéssel összefüg-
gésben” című előadásával.

Az ország több pontján megtartott 
bemutatók résztvevői ismét láthatták a 
jól ismert és köztermesztésben már kel-

lőképpen bizonyított, vezető szerepet be-
töltő, kiváló adaptálódó képességű, stabil 
termőképességű GK Csillagot, GK Békést; 
a kiváló prémium kategóriájú GK Futárt 
és GK Pilist; a nagyon perspektivikus, már 
a gyakorlat által is visszaigazolt, bőter-
mő GK Szilárdot és GK Ígéretet; valamint 
a jó minőségi bélyegekkel rendelkező GK  
Bakony búzafajtákat. Idén mutatkoztak be a 
legújabban minősített, kiemelkedő termő- 
képességű, középérésű GK Arató és a jó 
hozamokra képes, stabil malmi minőséggel 
rendelkező GK Bagó fajták.

Az aestivum fajták mellett a kedvező 
betegség ellenálló képességgel rendelkező 
minőségi GK Julidur durum búza és a ma 
már jelentős területen termesztésbe vont 
GK Maros tritikále is figyelmet érdemelt. 
Természetesen a felsoroltakon kívül a látni-
valók közt szerepeltek Gabonakutató őszi 
és tavaszi árpa és zab fajtái, hiszen ezek 
is jelentős szerepet töltenek be a közter- 
mesztésben (GK Judy, GK Toma, GK Pillangó). 
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