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FtiMAGTERIVIESZTESUNK HELYZETE, A GYEPVETOMAG ILLATAS
g- RTEKELESE
!veiny }Cairoly

Bevezetes
A filmagterinesztes Magyarorszagon szazadunk 30-as eveiben alakult ki. Ahogy ebben
az idoben a tObbi un. apromag, a pillangOsviragg szalastakarmanyok, a zOldseg- es
viragmagvak, ugyanCigy a famag is rovid ido alatt fontos exporteikke yak. Kesobb
azonban gyakran voltak hullamvolgyek is a hazai furnagtermesztesben. Nehezen talalta
mega helyel a nagyLizenti gazdilkodis keretei kozott es j6forman csak a 80-as ever
elejere alakult ki megfelel6en hatekony es eredmenyes nagyazemi famagtermesztes.
Egyes evekben mar 15 ezer hektart is meghalado terUleten termeltek farnagot az
orszagban, kielegitve a hazai igenyeket es jelentas volt az export eeitermeltetes
kereteben kulfoidre szallitott vetomag mennyisege is.
A 90-es evekben a hazai filvelomag eloallitas is visszaesett. Az okok joreszt
kozismertek. Az addigi, termelesi rendszcrek Altai koordinalt nagytizemi rtimagterrnelak
atalakultak_ A gazdasagok nehez penztigyi helyzete, esokken6 allatallomany ós egy - ob
ismert okok iniatt a szalastakannany eloallitas celjait szolgalO gyeptelepitesek igen
leesokkentek. Az egyeb jellegO gyepesitesek azonban inkabb novekaltek. A parkftIvek
hazai piaca eleg stabilnak tekintheta_ A hazai fajtak vetOmag-elOallitasanak roY6_sara
nott az export celtermeltetes reszaranya.
1. okokigiai adottsigaink
Okologia adottsagok tekinteteben hazank Europa egyik legjobb vetomagtermeszto
tajanak tekintheta. A vetomag tradieionalis exporteikkank. Bar az utaibbi 6-8 evben a
vet6mag-eloallitasban is jelenti5s a visszaeses, a VetOmagkereskedi5k NemzetkOzi
Szovetsege (HS) adatai szerint Magyarorszag a legtobb vethmagot exportala orszAgok
rangsoriban a hetedik helyet foglalja el (GRAVE Z, 1996).
A termOhely es minoseg Osszefi.igg6se a nov6nytermesztosben altalanosan is
kozismert. A vetomagtennesztesben ehhez tovabbi szempontok sorolhatok. Tovabb
sziikitve, az evele fUvek vetomag-eloallitasaban (ennel eroteljesebben talon csak az
eve145 pillangosok vetomag eloillitasaban) szamos, a termi5hellyel osszeftiggo, a
minaseget crosen befolyasolo tanyezat lehet meghatarozni.
Elsokent kell emliteni az eghajlatot, amit e tekintetben lanossy Ardor jellemzett
talon a legtomorebben: l'hazink egbajlata a Karpat-medence zart, kontinentalis jellege, a
,szels Zpseges klimahatasok valtakozasa, a tenyeszidoszak daft uralkodo napfenyes, deralt
napok nagy szama, az eros napsugarzas rendkivill edzett, kitunG csirizokepessegii es
csirazasi eges-zsges vetarnagvak eloallitasat teszi lehetove"_ Ennek mindenek
el&L az eveio szalas takarmanynOvenyeknel pillangosok, Cavek - van jelentosege,
amelyeknek elOallithato vegetativ torneglik jelenti a fa" gazdasagi erteket a 'termestm,
ugyanakkor a vetomag-elOallitas, a magterrpes produkeio eft61 elvale, tevekenyseg,
amely nem csak agroteehnikitjaban, de termohelyi (talaj, eghajlat) igeny tekinteteben is
kalonb6zik a takannany eloallitastOl.
Az elobbiek szerint jellemezhetO hazai klinta eppen az olyan fajok eseteben teszi
lehetOve a maps biologiai erteku vetomag eloallitasat, amelya aztAn a havOsobb,
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ki fej ten i
veget ativ
eghajlati
kuriilinenyek klizOtt k6pesek
csapadekosabb
termOkepessegiiiket. Az evelo Envek es piilangos fajok inellett ez vonatkortathato
szamos zoldsegnbv611Yre isAz evel6 faajok vetOmagtermesztesenel maradva eghajlati adottsagaink tehat
kedveznek a vetoraag-elOallitasnak.. Az eghajlati elemck kOzul a csapadek mennyisege,
doszlasa az, am1 kaion elemzest erdernel. A itimagterinO allomanyok igen jot
hasznositjak a Wit, kora tavaszi esapadekot, A legObb fafaj magja jdniu.s kozep ii
masodik fela)en beerik, C.sak rossz vizgazdalkoda_gi terii1etea 6% -c&Lck.lcixiit
tavasz eseten fordillbat elo, hogy a magtelitodesig teal eleg a talaj vizkeszlete. A nahink
•gyakori nyari szgrazsag, asznly a rnagtermes mennyiseget mar nern befolyasolja. A
nyaron kisul6 611omanyok is asszei kellokepperi regeneralOdni tudnak. osszel
mindenkeppen ki iud alakulni az a hajtas Triermyiseg, Einle1y a kovetkezo evi magtermes
biztos alapj a.
A termohely mAsik meghatarozo eleme a talaj- A magfi.ivesek taiajigenye
dItalanosan mers6kelinek mondhat6. Magtermesztesie jol hasznalhatok a sekelyebb
termOretegii rosszabb vizgazdalkodasii szantOterOlete1( is. Az egyes hifajok talajigenye
kozOtt termeszetosen lenyeges kii1Oubsegek vanna_k, de nehany sekelyen gyokereth,
koran beer6 fafaj rnagtermesztese egeszen kedvezOtlen a,dottsagil szantOkon is
eredmenyes lehet- Ogy is rtiondhatO, hogy a •Okihasynitlat ininosege javal, gazdasagos
terrneks valik lehetC)ve olyan terWeteken, amelyek aotottsagai masfele hasznakit eseten
ezt neat tennek LebetbveA filmagterinesztesben tehat tehetunk engedmenveket a talaj tertneszetes allapota,
mirCosege tekintet6ben, de nern lehet engedni a az agrotechnikai szinvonal
es a szakrnai hozzertes vonatkozasalban.

2. nimagtermesztesiink hagyornanyai
Az Ove16 fLife1ek vetomagtennesztese hazankban a $zazad 30-as eveiben kezdOdott,
alapozva a gyepnOveny-nemesites else eredmenyeire s a kfilfoldi tapasztalatok mellett
az ez ido tajt vegzett els6 hazai kutatasokra (BITTfRA 1934, BffTERA-G-RUDER
1936, TAROCZY 1936), Mirid a gyepnoveny-nemesites, mind a ffimagtermesztes
fellenditeseben nagy szerepet jatszott a 20-as evek vegen megindult ZOldrnez6
Mozgalom, amely rairanyitotta a figyelmet a gyepteruletekre, a retek es legei6k
%-zsAwkimita\2,,,
ftwagke-rtne?61.8 ie\entitilese-ben resze volt a
harmincas evek vegen megjeienii habor6s kortjunkt-dOnak is. JelentOs ffirnag teteleket
szallitottunk kozep- es nyugat-europai orszagokba. Egyes evekben a kivitel
m egkozelitette a 300 tormat. Az alapvetaen ki sfizerni jellegit , elsosorban kezi
munkaerore alapnxott termesztesi mOdszerekkel a parasztgazdasagok sok esetben
erednienyeket ertek e1. A versenykepesseget eppen aZ olcse eldmunka, valamint az itt
elOallitott vetoing . kivaki biologiai erteke biztositotta.
A ll, vilaghavor6t kovetelen nehezen alit labra a hazai ftimagtermeztes. Iviivel
azonban a famag ineg az. 50-es evekben is exportkepe5 arimak bizonyult, termeszteset a
kor salatos matiszarevel, beszolatatasi kbtelezettseg kedvezmenyekkel OsztonOztek. A
korabeli adatok szerint a famagtermO teniletek nagysega 1956-ban elerte a i 0.000 ha-t,
a termes a 2.700 tonnat,
A nagyozemeic kiaiakulasat kovetb elsO - rnegiehetOsen hossza idOszakhan a
staasla2LurvidDy_rinesztes es a gyepgazagazodas, ugyanigy a gyepvetomag-termesztes
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is igea alacsony szinvonalat mutatott. A hangsitly a stagy terqleten termesztett
szantefoldi novenyek nagyazerni tennesztestechnologiAinak a kialakitisara, a gepesites
es a keinizals eltedesztesere heiyezOciOtt. Az elobb emlitett terilleteken inkabb esak a
70-es evekt61 volt erzekelhetr6 elmozduias, A fiimagtermeszt6sbert is ettol az idotol
szamithat5 a gepesItett, nagyLizetni termesztestechnolOgia alkaimaza.ga.
Az AlfoIdbn, majd a Dui-IA.111(110n letrejott gyegvetomag - tam eszt6si rendszerek
term.es7test6Lhnologiainak kidolgozasaban meghararoze szerepet jatszottak a Szarvasi
Ontozesi Kutato I n tezet, illetve a PATE Keszthelyi IvIezOgazdasagtudomanyi Kar
munkata- rsai. A kutatasok tovabbi kiszelesedeset jelzi, hogy a temaban ket kandidatusi
ertekezes is keszutt (JANOVSZKY 1982, IVAN V 1984), amelyek 4 leginkabb jelentos
termesztett Itt'ajok vonatkozasaban a fontosabb agrotechnikai tenyezOk (sortavolsag,
tenyceszromM, /hpanyagelMijs) I2z..9,010.6f=a heiiThDif kiskriela eradroalyeit fogthijiik
ossze.
Szamos, a gyakorlat Altai felveteit prohienta megoldLsa.ra Wrtentek vizsgalatok
(optimalis betakaritasi idapont ineghataroz,asa, tarlOdget6s hatisa, anyarozs problena
egyes fafajok magtermesztesehen, a feherkalaszusag okainak fitarasa, az export
eeltermeltetesben jelentos kulf61 (li fait,* hazai vetOmag-termesztesi iehet6segethek
vizsga1ata, stb.).
A 80-as evek famagtermes2t6sere mar az volt a jellerrizi5, hogy vetromag-eleSallito
tertiletek nagysaga minden evben meghaladta a 10.000 ha-t, egyes 6vekhen
megkozelitette a 15.000 ha-t. Az elOtillitott vetornag mennyisege everacent 3.000- 5.000 I
kOzOtt mozgott. A hazai verOmagigenyt ebben az idoben mintegy 2, 000-2,500 tonnabah
hatirortak meg. A tenyleges igeny termeszetesen az Osszesitett ni.nnyist.'gekkel nem
igen jellemezneto. A bovolo export mellett mindig szuksag volt bizonyos importra is.
Az egg es fajokbal, tiljecikbO1 a kiffRde es-

d

teraFleges• igegy suks-4-A--

rnutatott,
bent hagyhato emlites nelkm a hazai furnagtermesztes anon sajatossaga, hogy a
teljcs termotertileten belal igen jelentOs hanyadot kdpvisel az tin, export eeltermeltetes_
Ennek kereteben a knifOldi terrneitet6 cegek a beszallitott bazis vetoinagokbal
felszaporitott I. generae1as vet6magot teljes mepnyisegben felvas4roljak. Ez tehat a
hazai kinalatot 110111 novel.
A filmagtermO (szetnlEzett) teriiletek nagysiga 1981 es 1998 kaziitt
1. sz. tabitizat
1981
1985
(ha)• 11.168 13.142
(OMMI adatok alapjart)
Eyck:

1989
13.971

1991
13.509

1993
6.159

1995
5.061

1997
5.852

1998
9.546

A tablazat adatai i61 mutatial a 90-es evekben bekovetkezett nagymertati
visszaesest. Az okok joreszt kozismertek. Az addigi, termelesi rendszerek Altai
koordinalt nagyuzemi filmagtertnelok atalakuitak, esoldcent az allatEillomany, igy nines
igeny a in6sodlagos hasznosit4sra. Az alfoldi termOtajon kialakult termeles szinte
megszunt. Az eloallitas ineghatarozO mOdon a Nytjaat TDtinantflirk helyezodott at A
takarmanyfuvek ithnti kereslet igen ero' sen visszaesett. A - p:ii-kiltvek hazai piaea ugyan
eleg stabilnak tekinthet6, de eppen a termeles zavarai es egyeb 4ko1 miatt is faibO1
megnott a vetomag import A hazai fajtak vethmag-erciallitasanak rovasara ni5tt az
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export celtermeltetes resza ranya. A thlzottan is szetaprozodott, nagyreszt ti keszegeny
kereskedo szervezetek nem tudnak resat venni az egyre dragulO terrne1es
finanszirozasdbari, a kockazat gyakorlatilag minden e8etben a termel6e.
3. A fiimagtertnesztes jelenlegi helyzete, Uinta sai
Az utObbi ket ev teroleti adatait filfajonkenti bontnsban inutatja a 2. tab1Azat. Az
adatokbal hogy legnagyobb teruleten a Lolitnn-fajok export oeltermeltetesben
Ibrteno .vetornag-elOallitAsa folyik. Ezek egyutt a szem1ezett teralet tobb, mint 60%-at
adjak mindk6t e'ben. Hazai felhasznalisra legnagyobb teruleten a voros csenkesz
ver&nagjat allitjak 6E1. A kimutatas szerint a rakarmanyfil faitak terinoterpletc
meghaladja a parkfil fajtitket, Ez azonban egyaltalan nem azi jelenti, bogy ezeket
takarmanytertno gyepek letesitesere hasznalnak A takarmOnyfilikent elisniert voros
esenkesz e angoiperje fajtak vetornagja is alapvetOon kornmunalis eeln gyeptertlietek
letesitesere kertil felhasznalfisra. Ugyanakkor a kizarOlag, vagy majdnem kizaroiag
takarmanyter rno gyepek letesitesere hasznaIt fajok fajt,libol szinte e1enyesza a
tenn6teralet,
Ha az utObbi harom evben tnegtenneit es fErnzaroit veti5magrriennyisegeket nezzuk
(3. sz. tablazat), jO1 Ikhato, hogy a bekovetkezett nelvelcedes az export celtermeltetes
bi5villesenek kosiOnheto_ lazat felhasznalasra a termeles alig harmada kert.I. A
megtermell es Whorl maradO filmagriak a ineglaatarozO banyadat QediS kit
gyepek letesitesere hasznaljak. A takarrnanyfil fajtkkbal a felhasznalis jelenleg igen
csekely. Trantuk az igeny jelentosebb novekedese esalc az allattenyesztes (szarvasmarha,
juh) u boh feIlendtilese, termeszetvede1rni es kOrnyezetvedelmi gyepesitesek
bovnlesevel vaihdto,
Jelenleg fumagtennesztestinkben az ma. export. celtermeltetes a meghatarozO, A
felvasitflasi drat alapvetOen a nyugat-europai termeiteto cegek alakitjak. A
famagterrnesztes az EU-ban jelentOs mertekben dotalt, a termesztes szinvonala, az elart
termesatlagok mogasak. Mindezzel szernben a hazai termesztes esak az itt el6a111tog
famag magasabh biologiai erteket, a minas get tudja szerribe allitani. Szamolnank 1(01
viszont azzal, hogy az adott OkolOgiai felterelek keizi.5tt - a gyakran jelentkeze
szelsoseges hatasok miatt - lcisebb a terrndsbiztonsag, nehezebben erhetO e) ugyanaz a
terrnesszint, mint a kiegyenlitettebb kliman. Ennek kivedesere egyet1en lehetosegunk a
Mrilltekintdbb, izakmaaas iobban kr-zi.lic.tn -rts, a 'fiery).
adottsagokhoz ig aclo, korszerii termesieehno1ogia pieeiz alkalina4a.sa.
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A hiniagterrno terinetek nagysiga 1997-98-ban
2. sz. taNazat
Osszes teriilet (ha)
1998
1997

Faj

810

675

e
er, e
Hibrid er e
Rai csenkesz
Nadke u ii esenkesx
Voros cserikesz
Barazdat csenkesz
Fox as csenkesz
FelemAslevelii escnkesz
Veresnadra , csenkesz
Julicsenkesz
Magyar rozsaok
Sudir rozsnok
Reti eerie
.
_
1 aTanco§ fippArt
Orias ti )ari
Csonaas ebir
Reti komocsin
itlikafii
iili:
lpA.L
TarCos bilzafti

1644
1562
69
235
136
903
1
4
181
5

2307
3122
107
293
338
1827
1
7
370
4
20
83
1
92,5
5
38

Osszesen

5852

ingolpei je

Olasz

43
1

97
12
83
/
3
55
6

Ebbel hazai fa`tak ter. (ha)
Parkfii
Takarman
274

130
491
1
7
370
4

62
122
1122

83
1

5
38
12,4
2,5
69
5

114

67
69
5
9546

241

1351

1758

(0/vEMI adatok)
Az utabbi evekben femzirott filvettiling nriennyisegenek alakulasa

3. sz. tabedza
Me nevezes
OSSZeS

1996

fall:Zara

Export celtermeltctes t
Export celtemelia6s

1.084

1991
3.615

3,993

2.558

2.791

A had' eio ll tasu vetomag csak akkor lesz kepes tartan es fOleg javitani pozieieit,
ha cstAcizenteni lehet az onkoltseget. A termees kijltsegei ugyanakkor a szant6foldi
nOvenytonnesztesben es igy a vetamagtermeelesben is rendkiviili modon
niegetnelkedtek. Megsern az indokolt raforditasok csokkentese lehet a jarhate tit.
Sz'amtalan pelda tnutatja, hogy az "extenziv" vetornag-el'oallitas atrukor
kOltsegicimeles chain maradnak el egyos sakseges riforditisok - mersekelt,
bizonytalan hozainokat es gYenge, sokszor eifogadhatatlan minOseget kepes produkalni
es vegol a legdragabbnak biwnrai, Az egyetlen a teridtetegysegrOl lehozhato
vagt.twakzek 111M-UI. is egrne ntive6se eS a vethinagnimbseg javitasa. Ezaltal
-
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rners6kelheW az Onkolts6g es biztosithatO a megfele16 arori tortdno ertekesites. A
fejlesztes lehetbseget Whitt egyertchelen a terTrIesztes szakmai szinvortalanak
emeleseben, a termesztestecimologiak korszedisitesehen, es a helyi udiattsagekhoz
igazoclott preciz, szakszerd alkalmazas felteteleinek a inegteremtesdben kell keresni,
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