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Fajta és vetőmag 

 A növénytermesztés négy alappillére a következő: 

 Termőhelyi környezet (ökológiai) 

 Közgazdasági környezet (ökonómiai) 

 Termelési környezet (agrotechnikai) 

 Biológiai alapok (faj és fajta) 

 

 Vetőmagban meg kell lennie a potenciálnak, amit az 

agrotechnika többé-kevésbé kihozhat belőle 



Történet  

 1892 – Cserháti Sándor: Országos Növénytermelési 

Kísérleti Állomás, Magyaróvár 

 1910 – Grábner Emil: Országos Növénynemesítő 

Intézet, Mosonmagyaróvár 

 1951 – Jánossy Andor: Országos Növényfajtakísérleti 

Intézet és Növényfajta Minősítő Tanács 

 OMMI 

 2007-től Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 



Jogi háttér 

 2003. évi LII. Törvény: Vetőmagtörvény, ez az EU szabályozásával 
összhangban áll 

 Rendeletek: 
 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet: vetőmagelőállítás, forgalmazás 

 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet: fajtaelismerés 

 274/2006. (XII: 23.) Korm. rendelet: MSZH létrehozása 

 Szabványok: 
 MSZ 7145:1999 – vetőmag 

 MSZ 6354-2:2001 – tisztaság, idegen mag, emt, csíraszám, méret, 
osztályozottság, térfogattömeg 

 MSZ 6354-3:1992 – csírázóképesség 

 MSZ 6354-4:1985 – biokémiai életképesség 

 MSZ 6354-5:2002 – magegészség 

 MSZ 6354-6:2001 – faj- és fajtaazonosság 

 MSZ 6354-7:2001 – nedvesség 

 MSZ 6354-9:1992 – csíranövények értékelése 



Szaporítási fok 

 Csak szántóföldön ellenőrzött és minősített 
(certifikált) vetőmag kerülhet forgalomba! 

 Fémzárolás: fajtaazonosság, fajtatisztaság 
és származás  meglétét és mértékét igazoló 
okmány 

 A szántóföldön ellenőrzött és minősített 
vetőmag szaporítási fokai: 

 Szuperelit (SE) – tenyészkerti törzsekből, fehér 
színű lila átlós csíkkal 

 Elit (E) – SE első továbbszaporítása, fehér színű 

 I. szaporítási fokú vetőmag (I. fok), kék színű  

 II. szaporítási fokú vetőmag (II. fok), piros színű 

 III. szaporítási fokú vetőmag (III. fok), piros 
színű 



Szántóföldi szemle 

 Elővetemény-korlátozás betartása 

 Izolációs távolság megléte 

 Szaporító tábla általános kultúrállapota 

 Növényállomány fejlettsége és kiegyenlítettsége 

 Növényállomány faj- és fajtatisztasága 

 Szaporítótábla gyomossága 

 Nehezen tisztítható magvú idegen növények 
előfordulása 

 Károsítók jelenléte és kártétele 

 Termésbecslés 



A vetőmag értékmérő tulajdonságai 

 Technikai tisztaság: fajazonos magvak tömeg%-a 

 Idegenmagtartalom-vizsgálat: idegen magok db-száma 

 Genetikai tisztaság és fajtaazonosság: csak kitenyésztéssel, 
kevés laboratóriumi vizsgálat 

 Csírázóképesség: optimális körülmények között kicsírázó 
magok db%-a (első megjelölt nap: csírázási erély) 

 Életképesség: biokémiai módszer, festés 

 Életrevalóság (vigor): cold-teszt, öregítési teszt, hidegben és 
melegben nézik a csírázást 

 Egészségi állapot: mag felületén vagy a magban levő 
kórokozók 

 Nedvesség: szárítás során bekövetkező tömegveszteség 

 Osztályozottság: rostákon válogatnak alak szerint 





Vetőmag előkészítése 

 Vetőmag a „vetőmagnak alkalmas” minősítést kapott tételből lesz vetőmag-
földolgozó üzemben 

 Vetőmagvizsgálat: érzékszervi, tisztasági, csíráztatási, nedvességtartalom-
vizsgálat 

 Tisztíthatósági vizsgálat: laborban, próbatisztítás – milyen technológia, 
mennyi vetőmag várható 

 Szárítás – alacsony hőmérsékleten! 

 Tisztítás és osztályozás – keverékek eltávolítása valamilyen fizikai 
tulajdonság alapján (méret, alak, sűrűség, aerodinamikai tulajdonságok, 
felületi minőség, rugalmasság, szín 
 Előtisztítás, alaptisztítás, különleges tisztítás 

 Magkezelési eljárások: 
 Fizikai – koptatás, szegmentálás, skarifikálás, nyomásingadozás 

 Kémiai – csávázás, inkrusztálás, drazsírozás, stimulálás, gázosítás 

 Biológiai – oltás  

 Sugár – infravörös, ultraibolya, izotóp 



Vetőmag előállítása 



Vetőmag előállítása 



Vetőmag előállítása 



Vetőmag előállítása 



Mintavétel eszközei 



Mintaosztás 



Magvizsgálat gépei 



Magvizsgálat gépei 



Csíráztatás 



Maggyűjtemény 



Kalászosok vetőmagtermesztése 

 Mint minden olyannál, ahol nem hibrideket 

használunk, és az árunövény termése a biológiai 

értelemben vett termés: a technológia nagy 

vonalakban azonos, csak mindent gondosabban 

 Izolációs távolság 

 Öntermékenyülő (pl. búza): minimális 

 Idegentermékenyülő (pl. rozs): jelentősebb 

 15-20 %-kal kevesebb vetőmag 

 Idegenelő utak 

 Opt. termőhely megválasztása 

 Esetleges szárítás max 45  fokon  



Kukorica hibrid vetőmag 

 I.  Fajta hibrid (fajta x fajta) 

5-10 % fölény,öntermékenyítés) 

 II. Fajtavonalas hibrid  (fajta x vonal/törzs) 

10-15 %  

 Beltenyésztett hibrid (A vonal x B vonal) 

15-25 %. A különböző vonalakat általános és 

speciális kombinálódó-képesség szerint 

tesztelik.  



Kukorica hibrid vetőmag II. 

 SC:  Kétvonalas (A x B) single cross 

 TC: Háromvonalas (A x B) x C three-way cross 

 DC: Négyvonalas (A x B)x(D x C) double cross 

 MC: Többszörös …x (E x F) multi cross  

 

Legjobb az SC volna, de előállítása költséges és életképessége 
gyengébb 

Átmenet: módosított hibridek (EU csatlakozáskor betiltották) 

Szintetikus fajták: magkeverékkel készülnek (USA) 



Kukorica hibrid vetőmagtermesztés 

Módszer SC TC DC 

1. év A x B A x B A x B és C x D 

2. év AB x C AB x CD 

Végeredmény Kereskedelmi forgalomba 

kerülő vetőmag 



Kukorica hibrid vetőmagtermesztés 

 technológia megegyezik az árukukoricáéval, 

de néhány dologra figyelni kell: 

 izolációs távolság 

 vetés: 

 idegen beporzás, anya és apa sorok (4:2, 6:3) 

 összevirágoztatás 

 címerezés 

 betakarítás, szárítás - kíméletesen! 



Cukorrépa vetőmagtermesztése 

I. Áttelelő/ direkt módszer: középkötött mezőségi és 
erdőtalajon, őszi árpa, őszi búza után. Répatábla közelébe 
ne kerüljön! 

Elválasztósáv nem maghozó évben 2 m, magtermő évben 1000 m 

Vetés: VIII. 10-20. Anya:apa – 6 : 2 

Kelesztő öntözés 

Áttelelés: 1-1,5 cm vastag répagyökérrel, október végén, 
november elején töltögetéssel betakarjuk a növényeket, 
majd tavasszal a földet a fagyott levelekkel együtt 
lehúzzuk 

Szántóföldi szemle: 3 db 

Betakarítás: géppel, egy menetben. Termés: 1-2 t/ha 



II. Dugványneveléses/közvetett módszer: 

 

Dugványtermő évben technológiája megegyezik a cukortermő 
répa termesztésével. Istállótrágyát azonban nem kaphat, rossz 
fejlődés esetén lombtrágyával egészíthetjük ki a 
tápanyagellátást 

Vetés: V. 1-15. Sortáv 45 cm. Mélység: 3-4 cm 

Maghozó évben a kiültetés ideje: III. 1-15. Sortáv 50 cm. 6 sor 
anyát, 2 sor apát vetünk 

Október-novemberben a levélzetet eltávolítjuk (fűkasza), majd a 
dugványokat földesen kiemeljük. Prizmákban tároljuk, 10 
naponta ellenőrizzük. +2 és +4 Co körül biztonságos az 
áttelelés 

Magtermő évben 1000 m szigetelő távolsággal kiültetjük a 
dugványokat, majd a cukortermő répának megfelelő 
technológiát alkalmazunk 

Betakarítása egy menetben, géppel történik 



Köszönöm a figyelmet! 


