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Üdvözlet az Olvasónak!
2014. január 1-jével megkezdte működését a Nemzeti 
Agrárkutatási és Innovációs Központ (NAIK). A gödöl-
lői székhellyel megalapított központ tizenhárom agrár- és 
élelmiszergazdasághoz kapcsolódó kutatóintézet össze-
vonásával, működésének összehangolásával jött létre és 
további négy kutatóintézet gazdasági társaságként csatla-
kozott hozzá. A NAIK intézeteinek kutatási tevékenysége 
lefedi a mezőgazdaság minden jelentős területét, beleértve 
a halászatot, szántóföldi növény-, dísznövény-, gyümölcs-, 
és zöldségnemesítést, szőlészeti és borászati kutatásokat, 
állattenyésztést és nemesítést, öntözést és vízgazdálko-
dást, mezőgazdasági gépészetet, erdészeti kutatásokat, 
mezőgazdasági biotechnológiát, élelmiszertudományt és 
agrárkörnyezet-tudományt, valamint a hozzá kapcsolódó 
oktatási és szaktanácsadási tevékenységet.
A Nemzeti Agrárku-
tatási és Innovációs 
Központ (NAIK) mint 
szervezet, példa nélkül 
áll Magyarországon az 
agrárkutatás területén, 
hiszen az ágazathoz 
kapcsolódó kutatási 
egységek, intézetek 
még soha sem tartoz-
tak egy szervezetbe. 
Eddig nem volt arra 
precedens, hogy a ku-
tatási célok, feladatok 
kitűzése, megosztása 
ilyen szervezetten tör-
ténhetett volna, mint a 
2014. január 1-én lét-
rehozott NAIK keretei 
között.

Az új intézmény révén 
egy, a nemzeti jövede-
lemtermelő képességet 
fokozó, olyan integrált agrárkutató hálózat jött létre, amely 
magas színvonalon képes a magyar agrárgazdaság verseny-
képességének növelését és a fenntartható fejlődését elő-
segítő gyakorlatorientált kutatási-fejlesztési és innovációs 
programok kidolgozására és végrehajtására. 

A NAIK tevékenysége során szakmai szempontból a kö-
vetkező területek rendelkeznek prioritással:

• a fönntartható mezőgazdasági termelés feltételrendszerét 
maximális mértékben támogató kutatások, ideértve a biológi-
ai sokféleség megőrzését és a természeti erőforrások (víz, talaj, 
levegő) védelmét, valamint a biológiai folyamatokban rejlő vé-
dekezési lehetőségek kiaknázását (pl. agroerdészet),

• a klímaváltozás elleni küzdelem,

• a gazdaságok energetikai függetlenségének növelése a mel-
léktermékek hasznosításának előmozdításával és/vagy ener-
giaszegény agrotechnikai eljárások alkalmazásával,

• az ország energetikai függetlenségének javítása a mezőgaz-
daságban keletkező szerves anyagok környezetbarát módon 
történő energetikai célú hasznosításával,

• az állattenyésztés és a 
növénytermelés egyensú-
lyát javító technológiák 
fejlesztése, különös tekin-
tettel az állattenyésztés-
ből kikerülő és a növény-
termelésben fölhasznált 
szerves anyagok arányá-
nak növelésére,

• a társadalom élelme-
zés-minőségének javí-
tása, többek között az 
édesvízi haltenyésztés és 
ezen keresztül a halfo-
gyasztás növelésével,

• a társadalom minőségi 
táplálkozásának előse-
gítése magas minőségű, 
illetve funkcionális élel-
miszerek kifejlesztésével.

A NAIK – kiterjedésénél fogva (a négy céggel együtt mint-
egy 1200 fő, amiből megközelítően 800 fő a kutató vagy 
kutatást segítő alkalmazott) – immár nemzetközi szinten 
is jelentős méretű intézményként kapcsolódik a világ tu-
dományos vérkeringésébe, növelve ezzel a hazai agrárku-
tatás elismertségét.

Dr. Jenes Barnabás 
Főigazgató
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NAIK 
AKK

Agrár-környezettudományi  
Kutatóintézet

Az AKK kutatási területe a mezőgazdasági technoló-
giák kémiai, mikrobiológiai és genetikai biztonsága. 
A Környezetanalitikai Osztály mezőgazdasági mikro-
szennyezők szintjeit vizsgálja környezeti mintákban, 
műszeres és bioanalitikai módszerekkel.  Kutatásaink a 
lehetséges hormonmoduláns és genotoxikus vegyületek 
vizsgálataira, valamint a 
géntechnológiai úton mó-
dosított (GM), a Bt-kuko-
rica analitikai vizsgálataira 
irányulnak, transzgenikus 
fehérjék koncentráci-
óinak és eloszlásának 
feltárásával. Analitikai 
módszereinket fejleszt-
jük a műszeres analitikai 
(GC-MS, GC-ECD) és 
immunanalitikai (ELISA, 
immunszenzorok) eljá-
rások, valamint a minták 
előkészítése, a célvegyüle-
tek extrakciója és az esetle-
ges származékképzés terén 
egyaránt. Témáink felölelik növényvédőszer-hatóanyagok 
(pl. glyphosate) és kísérő anyagaik (pl. formázó szerek) 
együttes vizsgálatát, a felszívódó rovarirtószer-hatóanyag-
ok és mikotoxinok környezeti viselkedésének leírását, kör-
nyezetmonitorozást és célzott analitikai módszerek kidol-
gozását.

A Környezeti és Alkalmazott Mikrobiológiai Osztály 
különleges környezetek mikroorganizmus-közösségeinek 
feltérképezését végzi, jelentős mikroba-törzsgyűjtemény-
nyel rendelkezik. Kiemelendő a Budapesti Állatkert eg-

zotikus állatai bélmikrobiótájának, illetve a komposztban 
a növényi poliszacharidok lebontását végző termofil bak-
tériumainak multidiszciplináris vizsgálata, új taxononok 

klasszikus és molekuláris leírásával, a mikrobatörzsek 
genomikai, proteomikai és biokémiai vizsgálatával. 
Klónozunk és heterológ, Escherichia coli-alapú rendszer-
ben expresszálunk ipari szempontból is jelentős celluláz, 
mannanáz, xilanáz és amiláz enzimeket kódoló géneket. 
Az éghajlatváltozás miatt hazánkban is veszélyforrássá 

vált mikotoxintermelő pe-
nészgombák monitorozá-
sát, biodetoxifikálásukra 
alkalmas mikrobák izo-
lálását és alkalmazását 
végezzük. A müncheni 
Max Planck Intézettel kö-
zösen egy termofil ősbak-
térium (Thermoplasma 
acidophilum) hiányzó ge-
netikai eszközrendszeré-
nek kialakítását oldottuk 
meg a világon elsőként.

Az Ökotoxikológiai 
Osztály in vitro/in vivo 
teszteket végez öko-
toxikológiai hatások fel-

térképezésére akut és krónikus vizsgálatokban. Ehhez nagy 
vízibolha (Daphnia magna), egyiptomi csípőszúnyog 
(Aedes aegypti), zöld alga (Pseudokirchneriella subcapitata), 
zebradánió (Danio rerio), amur (Ctenopharyngodon idella) 
bioindikátor fajok tenyészeteit tartjuk 
fenn. Szerves mikroszennyezők és 
felületaktív anyagok teratogén, 
hormonmoduláns és egyéb 
toxikus hatásait vizsgáljuk 
(pl. FET-teszt, EROD-
assay). Kiemelt területünk 
a GM-növények környe-
zeti kockázatelemzése: 
fel tártunk védett fajokon 
kifejtett toxikus mellékhatá-
sokat, valamint rovar- és gom-
bakártevők együttes jelenlétét 
és kölcsönhatásait GM-növényen. A 
cry1Ab-gén öröklődésének és kifejeződésének követésé-
vel felmérjük a potenciális génáramlást (pollenszökést), 
analitikai és molekuláris biológiai módszerekkel (ELISA, 
RT-PCR, flow-citometria) mérjük a Bt-kukoricák Cry-
toxintermelését és a befolyásoló tényezők hatását.

Számos vízi gerinces és gerinctelen  
tenyészetet tartunk fenn

Thermobifida fusca TM51 törzsének 
elektronmikroszkópos felvétele

Felszívódó rovarirtó szerek 
vizsgálata a guttációs 

folyadékban
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NAIK 
ÁTHK

Állattenyésztési, Takarmányozási  
és Húsipari Kutatóintézet

Az ÁTHK jogelődjét, az Állatélettani és Takarmányozá-
si Kísérleti Állomást 1896-ban létesítették Budapesten. 
Az intézet alapító levele az ún. nagy gazdasági haszon-
állatokhoz (szarvasmarha, sertés, juh, ló) kötődő alap-, 
alkalmazott és fejlesztő kutatások végzését jelöli meg te-
vékenységi körként. 

További feladata az országos és regionális állattenyésztési 
és takarmányozási szaktanácsadás és informatika, vala-
mint az állattenyésztési stratégiai kormányprogramban 
való részvétel.

A sertésállomány erőteljes növelését megcélzó kor-
mányzati stratégia kialakításában az ÁTHK szakemberei 
2011 óta részt vettek, és a 2012 augusztusában megszüle-
tett kormányhatározat fontos szerepet szán az intézetnek.

Szintén a sertésprogram fogalmaz meg – az ÁTHK-ra 
tartozó – olyan kutatási témákat, mint a hazai termesztésű 
és alternatív fehérjeforrások használata, genetikai vizsgála-
tok a magyar kultúrfajták körében, ill. a szaporasági ered-
mények javítása.

A Magyar Juh- és Kecsketenyésztők Szövetségével 
fennálló együttműködésnek köszönhetően, az intézetben 
gyapjúminősítő laboratórium is működik, amely elnyerte 
a nemzetközi tenyészállat-forgalmazáshoz nélkülözhetet-
len nemzetközi akkreditációt.

Továbbra is kiemelt témakört jelent őshonos emlős há-
ziállataink állományainak védelme, szaporítása, modern 
hasznosítása, lehetséges szerepük a hátrányos helyzetű tér-
ségekben. Az ÁTHK „őshonos” kutatásait a hazai in vivo 
és in vitro génmegőrzési, valamint nemzetközi projektek-
ben is kamatoztatja. 

A kutatási tevékenység genetikai, szarvasmarha-te-
nyésztési, sertéstenyésztési, juh- és kecsketenyésztési, 
szaporodásbiológiai, kérődzőtakarmányozási, sertéstakar-
mányozási, takarmányértékelési és minősítési, húsipari és 
húsanalitikai, valamint takarmányozás-élettani kutatócso-
portokban működik.

A kutatások modell és félüzemi kivitelezéséhez kísérleti 
telep és vágóhíd áll rendelkezésre.

Az ÁTHK több hazai, európai és tengerentúli kutató-
hellyel működik együtt különböző kutatási és oktatási te-
rületeken. Az intézet kutatói minden évben számos nem-
zetközi és hazai tudományos rendezvényen vesznek részt, 
sok esemény aktív szervezői. A rendezvényeket mindig 
élénk érdeklődés kíséri. Az intézetet rendszeresen nagy-
számú külföldi szakember látogatja meg.

Az ÁTHK minősített munkatársai bekapcsolódnak a 
graduális és posztgraduális képzésbe, részt vesznek OTKA 
és Bolyai zsűrikben, PhD védéseken, hazai és külföldi 
szaklapok szerkesztőbizottsági munkájában. 

Az intézet országos hatáskörrel működő HVT (Hízé-
konysági és vágási teljesítmény-vizsgáló) állomásán le-
hetőség van a hazai sertésfajták vizsgálatára, ill. genetikai 
potenciáljának felmérésére.

Az ÁTHK-ban működik a Semmelweis Egyetem Álta-
lános Orvostudományi Kar Kísérletes és Sebészeti Műtét-
tani Intézetének – George Berci nevét viselő –  világszín-
vonalú sebészeti laboratóriuma is.

2014 októberétől az intézetben működik egy – magán-
tőkéből létrehozott – új szövettani kísérleti laboratórium 
és állatház is.

Kos hímivarsejtek 
motilitás-vizsgálata

Régi magyar juhfajtánk, a racka

Magyar nagyfehér X lapály  
malacok az kísérleti telepen
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NAIK 
ÉKI

Élelmiszer-tudományi  
Kutatóintézet

A NAIK ÉKI hazánk legrégebben alapított kutatóintéze-
te bázisán működik, hiszen az ország első, ilyen jellegű 
intézeteként 1880-ban hozták létre az Országos Filoxéra 
Kísérleti Állomást, majd 1881-ben a Borvizsgáló Állo-
mást Budapesten, a Herman Ottó úton, a szőlőfajtákat 
megtámadó filoxéravész visszaszorításának támogatására. 
Itt alakult meg 1949-ben jogelődünk, a Konzerv-, Hús- és 
Hűtőipari Kutató Intézet (KOHIKI), amelynek tovább-
fejlesztésével létrehozták intézetünket (Központi Élelmi-
szeripari Kutató Intézet, KÉKI néven).

A NAIK Élelmiszer tudományi Kutatóintézete (ÉKI) 
hidat képez az élelmiszer előállítók és a fogyasztók között 
azáltal, hogy gyakorlatorientáltan valósít meg célzott alap- 
és alkalmazott kutatásokat. Az ÉKI kielégíti a modern tár-
sadalom fogyasztóinak elvárásait, mivel új tudományos 
eredményeket tár eléjük az élelmiszerek összetétele, biz-
tonsága, hatása és az eredetének igazolása terén. Eminens 
célunk az egészségmegőrzés támogatását célzó élelmiszer-
tudományi ismeretek disszeminációja, illetve a fogyasztók 
sokrétű és korrekt tájékoztatása, ami új információk nye-
rését követeli meg. Új tudományos eljárások kifejlesztése 

folyik az eredetvédelem fokozására, speciális 
komponensek analízisére, az élelmiszer 

kontaminánsok érzékeny detektálásá-
ra az esetleges szennyezések és károk 

megelőzése érdekében.

 Az élelmiszerbiztonság, a nyomonkövethetőség foko-
zását segítik a legújabban kifejlesztett (bio)analitikai mód-
szereink és eszközeink, melyekkel új adatok nyerhetők 
komplex adatbázisok fejlesztéséhez.

Az élelmiszerek és élelmiszer-nyersanyagok komplex 
analízisén túl, az intézet lényeges feladatai közé tartozik 
új, magas hozzáadott értékű, egészségvédő hatású élelmi-
szerek kifejlesztése, valamint új, kíméletes technológiák és 
tartósítási módszerek kidolgozása is. Ezt a munkát inno-
vatív ipari partnereinkkel közösen végezzük, hiszen az in-
tézet egy 40 tagú ipari klaszter központjaként is működik.

A funkcionális élelmiszerek bioaktív komponenseinek 
átfogó vizsgálata nem csak a szerkezet azonosítására és a 
stabilitás sokrétű jellemzésére terjed ki, hanem az élelmi-
szeripari alkalmazás előkészítéseként speciális, alternatív 
technológiai eljárások kidolgozására is az értékes ható-
anyagok megőrzése és az egészségvédő hatás biztosítása 
érdekében. Korszerű módszerekkel, in vitro modellvizs-

gálatok révén jellemezzük a biológiailag aktív molekulák 
hasznosulásának mértékét és módját, valamint a funkci-
onális élelmiszer-összetevők tényleges élettani hatását. 
Újszerű emésztési modellrendszereink alkalmasak meg-
bízható tudományos bizonyítékokat szolgáltatni a tanul-
mányozott bioaktív vegyületek és az egészséges élelmisze-
rek humán-élettani előnyeinek alátámasztására.

Az új típusú élelmiszerek bevezetése és forgalmazása 
elősegítheti a szektor versenyképességének fokozását, és 
hosszú távú gazdasági előnyök kiaknázását, hiszen a hazai 
agrár-élelmiszeripar egyik kitörési pontjának a magas hoz-
záadott értékű termékek körének bővítése tekinthető. Az 
ÉKI új termék prototípusok és technológiák kidolgozásá-
val járul hozzá ezen törekvések sikeréhez.

Bioanalitikai módszerek fejlesztése

Gyümölcstörköly eredetű,  
megnövelt rosttartalmú kenyér

Mikrohullámú vákuumszárítással 
előállított almagerezdek
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NAIK 
ERTIErdészeti Tudományos Intézet

Az 1898 óta fennálló, intézményesített magyar erdészeti 
kutatás mai otthona a NAIK Erdészeti Tudományos Inté-
zet. Az eltelt idő e szakterület esetében nem számít hosz-
szúnak, hiszen az erdő életciklusa több emberi nemzedék 
aktív éveit öleli fel. Kutatásainkkal, melyek számos disz-
ciplínát érintenek (ökológia, erdőművelés, erdészeti ne-
mesítés, erdővédelem, ültetvényszerű fatermesztés, öko-

nómia), arra a kérdésre keressük a választ, hogy miként 
lehet az erdőkkel fenntartható módon gazdálkodni. Ered-
ményeinket hazai és nemzetközi konferenciákon, szakmai 
folyóiratokban tesszük közzé, melyek közül néhánynak in-
tézetünk társszerkesztője is egyben (Erdészettudományi 
Közlemények, Acta Silvatica et Lignaria Hungarica).

KFI projektjeink korunk erdőgazdálkodással kapcsola-
tos aktuális kérdéseit járják körül: 

1. A klímaváltozás lehetséges hatásainak elemzése so-
rán vizsgáljuk az erdő környezeti hatásokra adott válasz-
reakcióját, szénháztartásban betöltött szerepét. A hosz-
szú távú adatsorok elemzése alapján a jövőre vonatkozó 
szcenáriókat vázolunk fel. Ismereteinket olyan Döntéstá-
mogatási Rendszerbe (DTR) foglaltuk, mely erdőrészlet 
szinten teszi lehetővé a tudományos alapú szakmai dön-
téshozást, valamint lehetőséget nyújt alkalmazkodási stra-

tégiák, és társágazatokkal 
való kutatási együttmű-
ködések kidolgozására.

2. Fejlesztjük a ter-
mészetes folyamatokra 
alapozott erdőművelési 
módszereket a tarvágások 
területarányának csök-
kentése, valamint az er-
dei ökoszisztémák faji és 
genetikai diverzitásának 
megőrzése érdekében. 

3. Célunk energetikai 
és ipari célú faültetvények 
létesítésére alkalmas nagy 
hozamú, hazai termőhe-
lyi körülmények között 
biztonságosan termeszt-
hető és a betegségekkel 
szemben ellenálló új faj-
ták nemesítése, valamint 
azok termesztési módsze-
reinek optimalizálása. 

A fentieken túl alapvető feladataink közé tartozik az Or-
szágos Fénycsapda Hálózat működtetése,  erdészeti egész-
ségügyi monitoring, ex situ géngyűjtemények fenntartása, 
erdészeti szaporítóanyag termelés, oktatás, rendezvény-
szervezés.

Intézetünk kezeli a Sárvári, a Kámoni és a Püspök-
ladányi Arborétumot, valamint üzemelteti a Kámoni 
Ökoturisztikai Látogató Központot és a Tury Elemér 
Ökotábort.

A kutatási feladatok mellett szolgáltatási tevé-
kenységeket is végzünk, melyek közül kiemelendő  a 
termőhelyfeltárási, tápanyag-utánpótlási szakvélemények, 
ültetvénylétesítési tervek készítése, valamint az üzemel-
tetési technológiák, erdővédelmi módszerek kiajánlása. 
Illegális fakitermelések esetén igazságügyi szakértőként 
DNS alapú vizsgálatokat végzünk. Kutatási eredményeink 
térinformatikai megjelenítését szolgálja a kutatóink által 
fejlesztett ERTIGIS Geoportál. Nemesnyár ültetvények 
telepítéséhez nyújt segítséget a honlapunkon elérhető faj-
taválasztó alkalmazásunk. A frekventált helyeken élő idős 
fák törzsállapotát Fakopp 3D Akusztikus Tomográffal 
vizsgáljuk.

Mindezek fenntartásában és az erdészeti kutatás továb-
bi fejlesztésében jelentős szerep hárul a kutatók új generá-
cióira.

Nemesítő telep

Mérés Field-map műszerrel

Érintetlen erdő
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NAIK 
GYKI

Gyümölcstermesztési  
Kutatóintézet

A NAIK Gyümölcstermesztési Kutatóintézet az 1950-
ben alapított Kertészeti Kutatóintézet Gyümölcster-
mesztési Főosztály Budatétényi, Érdi, Ceglédi, Fertődi 
és Újfehértói Kutató Állomásának jogutódjaként 2014. 
január 1-én alakult. Az Intézet legfontosabb tevékenysége 
almatermésű, csonthéjas, héjas és bogyós gyümölcsfajok 
nemesítése, valamint csonthéjas gyümölcsfajok számára 
alanyok előállítása, honosítása, illetve művelési rendsze-
rek adaptációja, új gyümölcsültetvények termőhelyi al-
kalmasságának vizsgálata. Legfőbb nemesítési célunk a 
termésbiztonság és a kórokozókkal, kártevőkkel szembeni 
tolerancia fokozása valamint kiváló íz- és zamatanyagok-
kal, áruértékkel rendelkező fajták 
előállítása. A Kutatóintézet alapí-
tásakor indított nemesítő munkát 
segítik az Intézet biotechnológiai 
laboratóriumai és génbanki gyűjte-
ményei. Kutatómunkánk eredmé-
nyeként 61 almafajta, 1 körtefajta, 
25 cseresznyefajta, 19 meggyfajta, 
20 kajszifajta, 9 szilvafajta, 8 diófaj-
ta, 6 mandulafajta, 6 gesztenyefajta, 
2 mogyorófajta, 10 szamócafajta, 7 
málnafajta, 4 szederfajta, 2 fekete, 
illetve 2 piros ribiszkefajta, 6 birsfaj-
ta, 3 naspolyafajta, 5 köszmétefajta 
és 1 fekete berkenyefajta, valamint 
20 alanyfajta részesült állami fajtaelismerésben. Munkánk 
értékét növeli, hogy kilenc fajtánk szabadalmi oltalommal 
védett az Európai Unió területén, négy fajtánk pedig sza-
badalmi oltalommal rendelkezik Magyarország területén. 

Gyümölcsfajták nemesítése mellett Dísznövény ter-
mesztési Osztályunkon magról szaporítható egynyári 
dísznövényfajták, valamint rózsa nemesítése folyik. Nap-

jainkban mintegy 122 minősített egynyári fajtánk és 229 
rózsafajtánk található meg a termesztésben. 

Intézetünk tartja fenn a vírusmentes Központi Törzs-
ültetvényt, mely a magyar faiskolai szaporítóanyag ter-
mesztés alapja. Az ültetvény fenntartása és fejlesztése 
nemzeti érdek, melyhez szükséges a fásszárú növények 
mikroszaporítási és vírusmentesítési technológiájára sza-
kosodott laboratóriumunk munkája. 

A Kutatóintézet évente több alkalommal termesztési 
tanácskozások formájában tájékoztatja a magyar termesz-
tőket a kutatási témákban elért eredményeiről. Ezen kívül 
az Intézet munkatársai részt vesznek a hazai és a nemzet-

közi tudományos életben, rendsze-
resen publikálnak szakkönyvekben, 
tudományos szaklapokban és nép-
szerűsítő folyóiratokban. 

Szoros a kapcsolatunk az Eu-
rópai Unió valamennyi jelentős 
gyümölcstermesztéssel rendelkező 
országában működő kutatóinté-
zetekkel és termesztő üzemekkel, 
valamint az Amerikai Egyesült Ál-
lamokkal, Chilével, Kínával és Ja-
pánnal. Fajtáinkat Magyarországon 
kívül számos európai országban ter-
mesztik, irántuk folyamatos érdek-
lődés figyelhető meg. 

Kutatási eredményeink a Kísérleti Állomásokon, illet-
ve speciális ökológiai adottságú termőhelyeken beállított 
kísérletekből származnak, melyek igazolják Mohácsy Má-
tyás professzor úr 1957-ben tett megállapítását: „A kísér-
let az alapja a több – jobb gyümölcstermesztésnek”. 

Rózsák Érdről, Elvira-majorból

„Vera” cseresznyefajta „Fertődi zenit” málnafajta
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NAIK 
HAKIHalászati Kutatóintézet

„Kutatás, fejlesztés, oktatás és szaktanácsadás vízi erőfor-
rásaink felelősségteljes hasznosítása és védelme, az egész-
séges táplálkozás és életminőség javítása érdekében.”

A szarvasi székhelyű NAIK Halászati Kutatóintézet fő 
feladata a multidiszciplináris kutatások művelése a külön-
böző haltermelési technológiák fejlesztéséhez szükséges 
tudományos alapok lefektetése, valamint a vízi környezet 
megfelelő hasznosítása és védelme érdekében, amelyet 
öt fő kutatási terület mentén valósítunk meg: akvakultúra 
rendszerek fejlesztése, alkalmazott vízökológia, halbioló-
gia, genetika és természetes vízi halgazdálkodás. 

A tudományos munkák az alábbi specifikus kutatá-
si témák keretében zajlanak: A ponty (Cyprinus carpio 
L) élő génbankjának és mélyhűtött spermabankjának, 

valamint a tokfélék (Acipenseridae) génbankjának fenn-
tartása. A természetes immunválaszt erősítő anyagok 
(immunstimulátorok), takarmányadalékok hatásának 
és gyakorlati alkalmazhatóságának vizsgálata gazdasági 
szempontból fontos halfajokon. A legkülönbözőbb ökoló-
giai igényű hazai és idegen fajok (pl. 
európai és afrikai harcsa, tokfélék, 
bölcsőszájú halak, süllő, stb.) terme-
lés-technológiai elemeinek vizsgála-
ta, a teljes ciklusú termelési techno-
lógia kidolgozására víztakarékos és 
környezetbarát haltermelő rendsze-
rekben. Akvakultúra technológiák 
költség-haszon elemzése, halastavak 
környezeti szolgáltatásainak gazda-
sági értékelése, szocio-ökonómiai 
elemzések készítése, valamint halfo-
gyasztási szokások felmérése és fo-
gyasztói attitűd vizsgálata. Haltakar-
mányozás/innovatív tápreceptúrák 
kidolgozása, halhús minőségvizsgá-

latok, anyagcsere folyamatok tanulmányozása, valamint 
a halak tápanyagszükségletének vizsgálata. Vízi ökoszisz-
témák kezelése és helyreállítása, a haltermelő rendszerek 
elfolyóvizének kezelése, halállományok biológiai monito-
rozása, valamint a klímaváltozás és a vízi erőforrások jobb 
hasznosítása, illetve a környezet védelmére irányuló prog-
ramok. 

Az intézet kutatói szaktanácsadási és képzési szolgálta-
tások biztosításával aktívan részt vesznek különböző hazai 
és nemzetközi projektek keretében zajló akvakultúra- és 
halászatfejlesztési programokban, de az intézet laboratóri-
umi szolgáltatásokat és minőségi telepítőanyagot is bizto-
sít e projektek részére.

A HAKI hazai és európai kutatási programok keretében 
folyó alkalmazott kutatásaival és az eredmények szakta-
nácsadások, konferenciák, szakmai tanácskozások és kép-
zési programok révén történő gyakorlati elterjesztésével 
fontos szerepet vállal a magyar akvakultúra-ágazat fejlesz-

tésében. A HAKI fő kutatási filozófi-
ája a kutatási eredmények gyakorlati 
alkalmazásokkal történő összekap-
csolását foglalja magában, ezért ku-
tatási programjai az akvakultúra és 
halászat előtt álló újabb kihívásokra 
összpontosítanak. 

Infrastruktúrák: haltakarmányo-
zási, genetikai és immunológiai la-
borok; zárt, kísérleti halnevelő rend-
szer; kísérleti halastó rendszerek; 
kombinált halastó-wetland vízkeze-
lő rendszer; in situ ponty és tok gén-
bank; szaktanácsadási és innovációs 
központ; könyvtár és konferencia 
terem.

Ponty ivadéknevelés száraz tápokkal

Vágó tok anyajelölt a  
HAKI tok génbankjából

Új kísérleti halnevelő rendszer
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NAIK 
MBK

Mezőgazdasági  
Biotechnológiai Kutatóintézet

Az alapítás éve, 1986 óta, az MBK kutatási tevékenységé-
nek legfontosabb célja a magyar mezőgazdaság versenyké-
pességének fokozása korszerű, biotechnológiai módszerek 
alkalmazásával. Az MBK épülete 4000 m2 laboratóriumi, 
360 m2 állatházi és 760 m2 
üvegházi felületet foglal 
magába.

A Növénybiotechnoló-
giai Főosztály kutató-
csoportjai a gazdaságilag 
fontos haszonnövények 
és modell szervezetek bio-
kémiai, fiziológiai, sejt-
biológiai, epigenetikai és 
fejlődésbiológiai jelensé-
geit vizsgálják. Gene-
tikai, transzkripciós és 
metabolit vizsgálatokat vé-
geznek a burgonya száraz-
ságtűrő- és vírusellenálló képességének javítására. A búza 
és az árpa gomba- és vírusrezisztenciájának növelése céljá-
ból a szövettenyésztés és genetikai módosítás eljárásainak 
fejlesztésére folynak kísérletek. A Főosztály több csoportja 
kutatásait elsősorban a kisméretű nem kódoló RNS-ek bi-
ológiai szerepének megismerésére fordítja.

A Genetikai Főosztály legtöbb projektje a gazda – 
patogén kölcsönhatások tanulmányozására irányul mind 
állati, mind növényi rendszerekben, úgymint pl. baromfi 
– Salmonella, sertés – Escherichia, alma – Erwinia, paprika 

– Xanthomonas és lucerna – Fusarium fertőzés. De folynak 
kísérletek a „hasznos” gazda – baktérium kapcsolatok meg-
ismerésére is a lucerna – Sinorhizobium baktérium szimbi-
otikus nitrogénkötésének vizsgálata kapcsán. Ugyancsak 
a „hasznos” mikroorganizmusok genomikai kutatása áll 

a középpontjában a 2015-ben létrehozott Mikrobiológiai 
Laboratóriumnak. Mindemellett fontos feladat egy általá-
nos növényi RNS „minőségellenőrzési” mechanizmus, a 
„nonsense-mediated mRNA decay” kutatása is.

Az  Állatbiotechnoló-
giai Főosztály célja a 
legmodernebb nemzet-
közi kutatási trendek ha-
zai igényekhez történő 
adaptálása. Vizsgálják a 
genomszintű polimorfiz-
musok jelentőségét kérő-
dző fajokban. Távolabbi 
céljuk a magyar tarka és 
szürkemarha fajták jel-
lemzése nagy felbontású 
DNS szekvenálási mód-
szerek alkalmazásával.  
A Főosztály másik kutatá-

si témája az miRNS-ek szerepének vizsgálata a pluripotens 
állapot fenntartásában egér, nyúl és csirke őssejtekben.  
A nyúl, mind az alapkutatásban, mind pedig a humán be-
tegségek modellállataként, fontos szerepet játszik a Főosz-
tály kutatásaiban.

A Genomikai Főosztály egyik csoportja – hazánk-
ban elsőként – elvégezte az őshonos mangalica fajták 
genomszekvenálását és részt vett egy magyarországi 
kórokozó Salmonella baktérium 
izolátum genom szek venálásában 
is. Jelen leg a gímszarvas 
genom szekvencia meghatá-
rozásán dolgozik. A Főosz-
tály másik csoportja szőlő 
és gyümölcsfa mintákból 
megkezdte a virális kór-
okozók genomikai mód-
szerekkel történő azonosítá-
sát, míg harmadik csoportja, 
nemesítő cégek megbízásából, 
dihaploid paprika vonalakat állít 
elő szolgáltatás szinten. 

A főosztályokhoz kiszolgáló egységként csatlakozik a 
Digitális Képalkotó Laboratórium  egy Leica TCS SP8-as 
konfokális mikroszkóp platformmal, aminek alapvető fel-
adata a NAIK-ban és más intézményekben folyó tudomá-
nyos kutatómunka támogatása a mikroszkópos képalko-
tás, mint szolgáltatás biztosításával.

Konfokális mikroszkóp

Állatház

Zöld fluoreszkáló fehérjével 
transzformált  

egerek
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NAIK 
MGIMezőgazdasági Gépesítési Intézet

 A NAIK MGI jogelődjét Mosonmagyaróváron alapítot-
ták 1869-ben. Az Intézet stratégiai célkitűzése a magyar 
mezőgazdaság és vidék piactudatos, fenntartható fejlesz-
tése a környezeti erőforrások bővítésével. Taktikai célja-
ink a gépek használati (technológiai) értékvizsgálatával, 
valamint távérzékelési alkalmazásokkal mért környezeti 
tényezők segítségével olyan kutatások, technológia-fej-
lesztések végzése, amelyek más szakterületekkel együtt-
működve versenyképes termékeket, szolgáltatásokat, 
közjavakat eredményeznek és hozzájárulnak a vidék si-
kerességéhez. Fontos továbbá a megszerzett technológiai 
információk gyors, hatékony átadása a termelőknek, dön-
téshozóknak.

Az MGI a mezőgazdasági erő- és munkagépek, a nö-
vényvédelem gépeinek és a megújuló energetika eszkö-
zeinek vizsgálatára akkreditált laboratóriumokkal ren-
delkezik. Minden tevékenységét a TÜV Rheinland által 
auditált, ISO 9001/2008 minőségirányítási rendszer elő-
írásai alapján végzi.

Főbb kutatási területeink:
Gépesítés-ökonómiai kutatások, elemzések végzése; 

szántóföldi betakarítási technológiák piactudatos fejlesz-
tése; környezetkímélő talajművelési technológiák; mező-
gazdasági távérzékelési módszerek kutatása és fejlesztése.

A növényvédelmi gépek típusminősítése a 43/2010. 
(IV. 23.) FVM rendelet és a 63/2012. (VII. 2.) VM ren-
delet alapján; mezőgazdasági energiagazdálkodás kutatá-
sa, új eszközök, berendezések és technológiák fejlesztése; 
a megújuló energiák hasznosításának elősegítése; erőgé-
pek hatékonyságnövelő szántóföldi és laboratóriumi vizs-
gálata; gumiabroncs, talaj, erőgép, munkagép kölcsönha-
tásainak kutatása.

Különböző üzemnagyságokhoz és adottságokhoz iga-
zodó állattartási, és takarmányfeldolgozási technológiák 
kialakítása, adaptálása; szemes termények tartósítása és 

tárolása, valamint a keveréktakarmány-gyártás berendezé-
seinek és technológiáinak kutatása.

Szálas- és tömegtakarmányok, valamint mezőgazdasá-
gi melléktermékek tartósítása és tárolása, a tématerülettel 
kapcsolatos módszerek és eljárások kutatása, technológiák 
fejlesztése. Silózási folyamatok műszaki-technológiai és ta-
karmányozási összefüggéseinek kutatása és fejlesztése.

Műpályás fárasztóvizsgálatok, dinamikus terhelések 
és tönkremeneteli vizsgálatokhoz; az alacsony ÜHG ki-
bocsátású állattartási technológiák kutatása; műszaki 
alapkutatások, kölcsönhatások, folyamatok modellezése, 
sérülés analízis.
Szaktanácsadási tevékenységünk:

Célunk minden mezőgazdasági termelőt elérve a kuta-
tási eredményeink, javaslataink átadása.

Országos műszaki szaktanácsadási központként szá-
mos szakmai programot, 
bemutatót rendezünk és 
több kiadványt jelentetünk 
meg: Mezőgazdasági Tech-
nika (szakfolyóirat); Mező-
géptesztek, Mezőgazdasági 
Gépvizsgálati Értesítők; 
Mezőgazdasági Technoló-
giai Tesztek; Mezőgazdasá-
gi Műszaki Tanulmányok; 
továbbá az MGI Könyvek 
(könyvsorozat kutatóknak 
és termelőknek).

Részt veszünk nemzet közi 
szervezetekben: ENTAM, 
EurAgEng, CEE-AgEng, 
ENGAGE, ISHS. Intéze-
tünk több nemzetközi in-
tézménnyel tart fenn szak-
mai kapcsolatot. Lepárlótorony

Növényvédelmi gépek 
laboratóriumi vizsgálata

ASD FieldSpec 3 
spektroradiométer
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NAIK 
ÖVKI

Öntözési és Vízgazdálkodási 
Önálló Kutatási Osztály

A NAIK megalakulása során a jogelőd Halászati és Ön-
tözési Kutatóintézet szakmai feladatainak megbontásával 
jött létre a NAIK ÖVKI. Az önálló osztály célja és feladata 
a mezőgazdasági vízgazdálkodással, öntözéssel és rizster-
mesztéssel kapcsolatos nagy múltú kutatási programok 
beindítása és sikeres végrehajtása.

Kutatási területek:
Mezőgazdasági vízgazdálkodás KFI: a klímaváltozás 

negatív hatásainak mérséklését elősegítő kutatások; a ha-
zai öntözés helyzetét és fejlesztési lehetőségeit elemző és 
megalapozó kutatások; szélsőséges vízháztartási helyze-
tekhez (belvíz, aszály) való alkalmazkodás lehetőségeinek 
kutatása; belvízgazdálkodással összefüggő komplex kuta-
tások, belvíz-veszélyeztetettségi értékelés, területhaszno-
sítási alternatívák kidolgozása; GIS-alapú térképezés; a 
mezőgazdasági vízgazdálkodás környezetvédelmi, termé-
szetvédelmi és szocio-ökonómiai szerepének elemzése.

Öntözéses gazdálkodás KFI: az öntözéses gazdálko-
dás bővítéséhez és fejlesztéséhez szükséges tudományos 

háttér erősítése, külö-
nös tekintettel a klí-
maváltozás hazánkat 
érintő káros hatása-
inak mérséklésére; 
környezetbarát ön-
tözéses technológiák 
alkalmazásának elő-
segítése; a növények 
vízigényéhez igazodó, 
hatékony vízfelhasz-
nálás támogatása; 
a növény-talaj-víz 
rendszer anyagfor-
galmának vizsgálata; 

toxikus elemek környezetben történő akkumulációjának 
vizsgálata, szennyvízöntözés energiaültetvényekben.

Rizstermesztés és -nemesítés KFI: a hazai öntözéses 
gazdálkodás különleges elemének számító rizstermesztés 
(Oryza sativa L.) fenntartható fejlődésének elősegítése a 
termesztéstechnológia és a biológiai alapok (génmegőr-
zés és nemesítés) fejlesztése által. Kiemelt cél a rizs abio-
tikus (hideg, szárazság) és biotikus (járványos barnulás, 
Aphelenchoides besseyi) stressz-toleranciájának vizsgálata; 
az organikus rizstermesztés fejlesztése.
Infrastruktúra:

NAIK ÖVKI Környezetanalitikai Központ Vizsgáló 
Laboratórium: A NAT által NAT-1-1586/2013 számon 
akkreditált laboratórium a NAIK KFI feladataihoz kap-
csolódó analitikai részfeladatokat, továbbá külső megren-
delésekkel összefüggő analitikai feladatokat lát el (felszíni-, 
felszín alatti és szennyvizek, talaj és mederüledék valamint 
növények mintavétele, fizikai és kémiai vizsgálata).

NAIK ÖVKI Galambosi Rizskísérleti Telep: A kutatási 
célokra kialakított telep Magyarországon egyedülálló mó-

don biztosítja a lehetőséget kisparcellás és félüzemi rizster-
mesztési és nemesítési kísérletek elvégzésére, a fajtafenn-
tartás folytatására. 

NAIK ÖVKI Liziméter Telep: A telepen 320 liziméter 
(1m3) található, amelyek kiemelkedő kutatási lehetőséget 
biztosítanak a növények öntözésével, a tápanyagok és toxi-
kus anyagok forgalmával kapcsolatosan.

NAIK ÖVKI Radiológiai tenyészkert: A telepen sza-
badföldi kísérletek végezhetőek kevésbé veszélyes izo-
tópokkal. A kísérleti munkát segíti a Környezetanalitikai 
Központban felépített izotóplaboratórium.

Csepegtető  
öntözéses kísérlet

NAIK ÖVKI Radiológiai Tenyészkert

Talajminta-vételezés
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NAIK 
SZBKI

Szőlészeti és Borászati  
Kutatóintézet

Az Intézet a világon az elsők között alapított, és ma is fenn-
álló szőlészeti és borászati kutatóhely, az 1896-ban létre-
hozott Központi Szőlészeti Kísérleti Állomás és Ampelo-
lógiai Intézet utódja. Az Intézet alapfeladatának tekinti a 
szőlészeti-borászati ágazat szolgálatát kutatási és szakta-
nácsadási oldalról. Kutatási tevékenysége keretében első-
sorban gyakorlatorientált, alkalmazott kutatási témákat 
művel.

Az Intézet fajtaérték kutatási és szelekciós munkájának 
köszönhetően, jelentős szerepet játszott több Hungarikum 
jellegű tájfajta (Kéknyelű, Juhfark, Kövidinka, stb.) újra 
termesztésbe vonásában. Keresztezéses nemesítésének 
legújabb eredményeit, a teljesség igénye nélkül jól fémjel-
zik a Zeus, a Generosa, a Rózsakő borszőlőfajták, valamint 

a Fanny, Teréz, Esther gombabetegségekkel szemben el-
lenálló csemegeszőlő fajták. A magyar szőlőtermesztésben 
meghatározó regionális fajtákból egy sor államilag elismert 
klón jelzi az Intézet több évtizedes, sikeres klónszelekciós 
munkáját.

A fajtakutatás alapját szolgáló génbanki állományok 
fenntartása (1600 tétel), fejlesztése, 
molekuláris genetikai módszerekkel 
történő leírása fontos feladata a szer-
vezeti egységnek.

A Szőlőfajták Nemzeti Fajtajegy-
zéke döntő részénél az Intézet a fajta-
fenntartó. A fajtafenntartás részeként, 
14 ha szabadföldi törzsültetvényen 
keresztül biztosítja a magas biológiai 
értékű (PBVT, BVT) szaporító alap-
anyagot a termelés számára. Komp-
lex patogénmentesítési munkájának 
az eredményeként, izolátorházakban 
180 tétel kiindulási állományt tart 
fenn a teljes magyar szőlőtermesztést 
szolgálva.

Az Intézet termesztéstechnológiai kutatási eredményei 
közül kiemelhető az ún. DMR módszer sikeres adaptálása, 
a humát alapú trágyaszerek kifejlesztésében elért eredmé-
nyei, valamint a csemegeszőlő termesztési technológiák 
fejlesztésében végzett munkája.

A szőlő termőhelyi kataszter szakértői feladatait, jog-
szabályi kötelezettség alapján országos hatáskörrel végzi 
az Intézet, és közreműködik a termékleírások készítésénél, 
ill. módosításánál.

Borászati technológia kutatásoknál, a Hungarikum jel-
legű fajták (Olaszrizling, Kéknyelű, Generosa) optimális 
borászati technológiájának a kialakításában segített a ter-
melésnek.

Fontos feladatának érezte és érzi az Intézet a szaktanács-
adást. Rendezvényeik közül kiemelkednek az intézeti bor-
bírálatok és a szakmai bemutatók. 

Akkreditált laboratóriumára alapozva, az AKG prog-
ramokhoz és a talajvédelmi tervekhez talaj- és növény-
mintákat vizsgálnak, talajvédelmi- és tápanyag terveket 

készítenek. A Balatoni Borrégió 
Borminősítő Bizottsága is az Intézet 
Badacsonyi Kutató Állomásán végzi 
az érzékszervi minősítéseket, ami-
hez az Intézet biztosítja a személyi 
és infrastrukturális feltételeket.

Az Intézet munkatársai részt vesz-
nek a hazai és nemzetközi, ágazati 
alap-, közép-, és felsőfokú képzési 
programokban. Lehetőséget adnak 
PhD hallgatók kutatási projektek-
ben való részvételére. Gyakorlati 
helyszínt, bemutató területet bizto-
sítanak a felsőoktatási intézmények 
és a szakemberek számára.

A patogénmentesítést szolgáló in 
vitro és diagnosztikai laboratórium

A Generosa egy rendkívül  
perspektivikus új szőlőfajta

A Badacsony-hegy oldalában 18 ha szőlő-
felület adja a kutatások ültetvénybázisát
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NAIK 
ZÖKO

Zöldségtermesztési Önálló 
Kutatási Osztály

A NAIK Zöldségtermesztési Önálló Kutatási Osztály 
kecskeméti központtal a jogelőd Fűszerpaprika Kutató – 
Fejlesztő Non-profit Kft. Kalocsai és Szegedi Állomásának 
összevonásával alakult meg 2014. január 1-én. 
A NAIK ZÖKO küldetése:

A nemzeti agrár- és élelmiszerágazat kiemelt területe a 
magas hozzáadott értéket képviselő kertészeti termelés, 
amelynek folyamatos innovációját a zöldség- és gyümölcs-
termesztés kutatás-fejlesztési eredmények biztosítják. 

A NAIK ZÖKO feladatköre a betegség-ellenálló fűszer-
paprika, ipari paradicsom, vörös- és fokhagyma fajták neme-
sítése és a fajtaazonos szaporítóanyag előállítása, valamint a 
kapcsolódó korszerű, környezetkímélő zöldségtermesztési 
technológiák kifejlesztése mellett kiterjed egyes zöldség 
tájfajták fenntartására is. A NAIK ZÖKO közhasznú K+F 
tevékenységet folytat, ennek megvalósítása során társin-
tézményekkel, egyetemekkel és más szakmai partnerekkel 
működik együtt. A fejlesztés végtermékei: konkurens cégek 
kínálatával versenyképes, GMO mentes zöldségfajták.

A termesztés-technológiai kutatási eredményeket szak-
tanácsadási fórumokon és kiadvány formában juttatja el a 
szakmai közönség részére.
NAIK ZÖKO jelenlegi szervezeti 
tagolódása: Kecskeméti Kutató Állo-
más, Kalocsai Kutató Állomás, Szege-
di Kutató Állomás.

A Kalocsai és Szegedi Kutató Ál-
lomáson kinemesített 17 szabadel-
virágzású és 4 hibrid fajta széles vá-
lasztási lehetőséget nyújt a magyar 
fűszerpaprika termelők, és termelte-
tők számára. 

Az új nagyhozamú, magas festéktartalmú féldeter-
minált korai és folytonos növekedésű középkorai csípős-
ségmentes és csípős fajták és hibridek már ellenállnak a 
Xanthomonas campestris 
pv. vesicatoria baktéri-
umnak. 

A kecskeméti paradi-
csom nemesítés az 1980-
as évek végéig kiváló faj-
tákkal szolgálta a hazai 
konzervipar nyersanyag 
igényét. A világhírű, ma-
gas szárazanyag-tartalmú 
és fűszerező képességű, 
jól tárolható makói vö-
röshagyma fajták a ko-
rábbi Makói Hagymaku-
tató Állomáson kerültek 
előállításra.

Napjainkban a Kor-
mány elhatározta a hazai 
zöldség feldolgozási ka-
pacitás fejlesztését, ehhez 
nagy termőképességű, 
betegség ellenálló, gépi 
betakarításra alkalmas hibridekre van szükség. Az új kuta-
tási projektek célja a biztonságosan termeszthető, új korai 
és középkorai, kiváló feldolgozási paraméterekkel rendel-
kező paradicsom és hagyma hibridek előállítása.
A zöldségtermesztési kutatás új projektjei:

Vírus, baktérium és fonalféreg ellenálló csípősségmen-
tes és csípős szegedi és kalocsai fűszerpaprika hibridek ki-
fejlesztése.

Nagy termőképességű makói típusú hagyma hibridek 
nemesítése.

Betegségellenálló, nagy termésbiztonságú, kiváló bel-
tartalmi paraméterekkel rendelkező paradicsom hibridek 

nemesítése.
Társadalmi célú innováció: fűszer-

paprika-termelő és őrlemény-forgal-
mazó őstermelői közösség megszerve-
zése és egységes megjelenést biztosító 
csomagolóanyag kifejlesztése.

Kiváló őrlemény minőséget bizto-
sító intenzív termesztéstechnológiák 
fejlesztése fűszerpaprikánál.

Vecsési káposzta tájfajták azonosí-
tása, fajtafenntartása.

Fűszerpaprika

Virágzó vöröshagyma

Fűszerpaprika keresztezés
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Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft.

A kilenc évtizedet megélt Gabonakutató 1924-es alapí-
tásától 2008-ig állami intézményként, a földművelésügyi 
szaktárcához tartozott. A Magyar Nemzeti Vagyonkeze-
lő Zrt.-nek történő átadását követően, 2009. január 1-től 
olyan nonprofit közhasznú kft-ként működik, amelyben 
az innovációs folyamat egésze és egysége továbbra is 
fenntartható. A cég 2013 szeptemberében ismét az agrár-
tárcához került úgy, hogy a Nemzeti Agrárkutatási és In-
novációs Központ (NAIK) hálózatában önálló gazdasági 
társaságként öregbíti tovább a kutatóintézet hírnevét. 

A Kft. állami tulajdonú, de nem állami finanszírozású 
társaság: 2,2-2,5 milliárd forint éves árbevétele jog- és li-
cencdíjakból, vetőmag feldolgozásból, értékesítésből és 
tudományos pályázatokból származik. A 240 főt foglal-
koztató cég az utóbbi években a gazdasági válság ellenére 
is nyereségesen működött.

A Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft. az egyik 
legnagyobb magyar agrárkutató intézmény, 22 szántóföldi 
növényfajból Magyarországon 128, külföldön (20 ország) 
több mint 60 minősített fajtával, hibriddel áll a közter-
mesztés rendelkezésére. 

Jelenleg is nemesített növényfajai: búza, árpa, tritikále, 
zab, durumbúza, rozs, kukorica, szemescirok, silócirok, 
szudánifű, napraforgó, őszi káposztarepce, szója, olajlen, 
köles, vöröshere, mohar és pohánka. 

A növénynemesítés alapvető célja jó minőségű és termő-
képességű, növényi betegségeknek, kártevőknek és száraz-
ságnak, fagynak ellenálló fajták előállítása. Az alkalmazott 
kutatás gyakorlatot jól szolgáló értékeit jelzi a 48 élő és a 
15 elfogadás előtt álló növényfajta oltalom és szabadalom. 
A fenntartható növénytermesztést és a környezet védel-
mét segítik a termesztéstechnológiai kutatások: műtrágyá-
zási tartamkísérletek, vegyszeres védekezési tesztelések. 
A nemesítői és agrotechnikai munka a szegedi központ-
ban, a táplánszentkereszti kutatóállomáson, a szegedi, a 
kiszombori és a fülöpszállási telepeken valósul meg. Sza-
badföldi kutatásokra, elsődleges vetőmag szaporításra 1800 
hektár saját kezelésű terület, vetőmag feldolgozásra, fémzá-
rolásra és tárolásra két vetőmag üzem áll rendelkezésre.

A vetőmagüzemekben F1 hibrid, elit, I. és II. szaporula-
ti fokú, kiváló minőségű fémzárolt vetőmag előállítás tör-
ténik. A vetőmag-feldolgozás ISO 9001: 2008 szabvány 
szerinti tanúsítás alapján folyik. 

A Gabonakutató a kutatásban és az értékesítésben 200 
hazai partnerrel, 50 külföldi céggel áll kapcsolatban.

A cég az életminőség javítását célzó diétás és diabetikus 
gyógyélelmiszerek fejlesztésével és gyártásával is foglalko-
zik (FE-MINI és DIABET-MIX termékcsalád). 

Munkatársaik a legutóbbi évtizedben több mint 1400 
tudományos és ismeretterjesztő cikket publikáltak. 

Termékeik, újdonságaik értékes elismerésekben (Inno-
vációs Díjak és Nagydíj, Köztermesztési Díj, Agrárfejlesz-
tési Díj, szakkiállítások Terméknagydíjai és Termékdíjai) 
részesültek. A Kft. kutatói személy szerint is számos állami, 
tudományos és szakmai kitüntetés birtokosai. 

Növényi gének  
műszeres vizsgálata

Kalászosok tenyészkertje

Repcearatás
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Magyar Kertészeti  
Szaporítóanyag Nonprofit Kft.

A Magyar Kertészeti Szaporítóanyag 
Nonprofit Kft. 2015. január 7-én 
alakult át az Újfehértói Gyümölcs-
termesztési Kutató és Szaktanácsadó 
Közhasznú Nonprofit Kft. alapjain, 
a kertészeti szaporítóanyag-előállítás 
és forgalmazás területén egy országos 
lefedettséget biztosító erős állami tár-
sasággá.

Legfontosabb feladatai: nagy vo-
lumenű és magas minőségű hazai 
nemesítési anyag piacra juttatása 
(gyümölcs, szőlő, erdészeti fafajok); 
új módszerek faiskolai termelésbe 
történő bevezetése és továbbfejlesz-
tése; a piaci visszajelzésekre épülően 
a kutatás és nemesítés felé folyamatos 
visszacsatolása a gyakorlat felől fel-
merülő igényeknek, lehetőségeknek; 
a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ kutatási 
hátterére támaszkodó magas szintű szaktanácsadási tevé-
kenység, a felmerülő technológiai problémák és kihívások 
megválaszolásának segítése; együttműködés a Nemzeti 
Agrárkutatási és Innovációs Központ kutatási céljainak 
megvalósításában, biztosítva a gyakorlati operatív hátteret.

Magas színvonalon képes a magyar agrárgazdaság ver-
senyképességének növelését és a fenntartható fejlődését 
elősegítő gyakorlatorientált kutatási-fejlesztési és innová-
ciós programok kidolgozására és végrehajtására.  A fajta 
innováció és a hazai fajtamenedzsment kiemelten szerepel 
a Kft. tevékenységei között.

Nagy mikroszaporítás kapacitással és tapasztalattal ren-
delkezik a fás-szárú gyümölcsök és erdészeti fafajok te-
rén. Évente 350.000 db oltvány, 450.000 db magcsemete, 

350.000 db bogyós gyümölcsű kerül 
értékesítésre. Kelet-Európa legna-
gyobb dióoltvány előállítója.

A szaporítóanyag előállítás ha-
gyományos és biotechnológiai 
mód szerekkel történik, kiterjeszt-
ve a tevékenységet néhány kevésbé 
termesztett és ismert gyümölcsfaj-
ra is. Fontos szerepet tölt be a fás 
szárúak és a bogyós gyümölcsűek 
technológiai kutatásában, valamint 
a hazai faiskolák vírusmentes sza-
porítóanyaggal történő ellátásában. 
Termékei egy részét laboratóriumi 
mikroszaporítással, másik részét pe-
dig dugványozással és szabadföldi 
palántázással állítja elő. 

A Magyar Kertészeti Szaporító-
anyag Nonprofit Kft. több mint 19 

faj és 290 fajta szaporítóanyag előállítását végzi. A válto-
zó piaci igények kielégítésére a szaporítóanyag előállítása 
tág keretek között bő-
víthető.

A Magyar Kertészeti 
Szaporítóanyag Non-
profit Kft. jelenleg hat 
telephellyel rendelke-
zik, melyek a követ-
kezők: Újfehértó, Érd 
– Elvira-major, Fertőd, 
Cegléd, Budapest – 
Park utca, Kecskemét 
– Katonatelep.

A Kft. minden telep-
helyén szaktanácsadási 
pontot tart fenn, ahol 
a termelők egykapus 
rendszerben teljes körű 
segítséget kapnak a gyü-
mölcstermesztés minden vonatkozásában, a termőhely 
kiválasztásától, a pályázatokon át az első termés betakarí-
tásáig, vagy akár az ültetvény teljes élettartama alatt.

A Kft. a 2015-ös évben a szőlészeti-borászati és erdé-
szeti kutatóintézetekkel is megkezdi az együttműködést. 
Az elsődleges tervekben a badacsonyi és a pécsi kutatóin-
tézet szerepel.

Irányított 
keresztezés

Poszméhes keresztezés

Laboratóriumi 
mikroszaporítás
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Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft.

A Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézetet Magyar Királyi 
Tejkísérleti Állomás néven 1903-ban alapította a magyar 
állam Mosonmagyaróváron. Az Állomás hivatalos neve 
először 1941-ben Magyar Királyi Tejgazdasági Kísérleti 
Intézetre változott, majd az intézmény 1947-től Magyar 
Tejgazdasági Kísérleti Intézet néven működik. Mára Eu-
rópa egyik legrégebbi és legpatinásabb, ugyanakkor az 
innováció területén élenjáró élelmiszer kutató-fejlesztő 
intézetévé vált.

Az Intézet eredményei számos területen elvitathatat-
lanok. Ezekből a teljesség igénye nélkül említésre legér-
demesebbek: a szarvasmarha törzskönyvi rendszerének 
megalapozása, a nyerstej korszerű minősítési rendsze-
rének és módszereinek realizálása, a magyar tejminőség 
nemzetközi szintre emelése, a legfejlettebb tejfeldolgozási 
eljárások egész sorának kifejlesztése és ipari méretű alkal-
mazása világszinten, korszerű tejtermékek létrehozása, új 
vizsgálati módszerek kidolgozása, adaptálása és terjeszté-
se, alap- és alkalmazott tudományos kutatások, oktatás és 
szaktanácsadás.

Az Intézet tevékenysége a következő fő területekre ter-
jed ki: tudományos alap- és alkalmazott kutatás, élelmi-
szeripari technológiai kutatás-fejlesztés, élelmiszeripari 
technológiai szaktanácsadás, élelmiszeripari termékfej-
lesztés, laboratóriumi vizsgálati módszerfejlesztés, labo-
ratóriumi vizsgálati szolgáltatások, laboratóriumi vizsgá-
latokra épülő élelmiszeripari szaktanácsadás, élelmiszerek, 
étrendkiegészítők, gyógyászati célra szánt tápszerek ható-
sági engedélyeztetése, termelés, kereskedelem, oktatás.

Az Intézet alaptevékenysége – alapításától fogva – a 
tejipari, de egyre inkább az élelmiszeripari kutatás-fejlesz-
tés. Ennek a jelentősége a tevékenységeink között egyre 
nagyobb. A K+F mai célja olyan új kutatási eredmények 
létrehozása, amelyek a magyar és az egyetemes tejgazda-
ságon túl más iparágakban is értéket képviselnek, piacké-

pesek és eladhatók. Ár-
bevételük és eredményük 
adja a további kutatások 
alapvető fedezetét. Mára 
az Intézet akkreditált la-
boratóriumaiban végzi a 
nyerstej ár-konzekvens 
minősítését, valamint 
élel  miszerek, gyógysze-
rek és állatgyógyászati-
készítmények vizsgálatát.

Az Intézet a keres-
kedelmi tevékenységét 
1991-ben kezdte meg a 
tejipar számára nélkülöz-
hetetlen import adalék-
anyagok forgalmazásával. 
Ma már több neves ter-
mészetes élelmiszeripari 
alap- és adalékanyag gyártó világcéget képvisel Magyaror-
szágon.

Az Intézet termelési tevékenységét 2003-ban kezdte 
meg. Bonolact® márkanév alatt a humán szervezet számá-
ra kedvező élettani hatású étrend-kiegészítőket, gyógy-
szernek nem minősülő gyógyhatású készítményeket és 
speciális – gyógyászati célra szánt – tápszereket gyártat és 
forgalmaz. E tevékenység bővítése alapvető fontosságú az 
Intézet által kijelölt célok megvalósítása érdekében.

Az Intézet tudományos kutatás és oktatás területén vég-
zett eddigi tevékenységét sokkal szélesebb körben kívánja 
folytatni. Számára minden feltétel adott magas színvonalú, 
gyakorlat központú oktatás/képzés végzésére, nyílt szemi-
náriumok tartására.

Tejalvadék gépi felvágása 
alvasztókádban

Organoleptikus vizsgálatra 
előkészített sajtminták

Előkészített minták 
pH vizsgálata
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„A magyar föld jövőjéért”

Zöldségtermesztési Kutató Intézet Zrt.

A ZKI Zrt. jogelődje 1943-ban alakult. Az alapítás célja 
Kecskemét és környéke kertészeti genetikai alapjainak 
gyűjtése, megőrzése és fejlesztése volt. A cég 1993 óta 
100%-os állami tulajdonban levő részvénytársaságként 
működik. Zöldségfajták nemesítésével foglalkozunk az 
alábbi fajokban. 

Paprika és fűszerpaprika fajtatípusok: cecei, hegyes 
erős, kápia, paradicsom alakú, csípős és édes almapaprika, 
blocky típusú paprika és paprika alany, valamint csípős és 
édes fűszerpaprika. A nemesítési munka a magas termés-
hozamra, könnyű termeszthetőségre, megbízható, ma-

gasabb profit szint elérésére és a betegségekkel szembeni 
ellenállóságra koncentrál.

Uborka nemesítés a partenokarp termésképzésű fajták 
előállításában. Továbbra is a konzervuborka fajták állnak a 
nemesítés középpontjában, ahol nagy hangsúlyt fektetünk 
a peronoszpórával szembeni ellenállóságra. Single és multi 
termésképzésű, széles 
betegség-ellenállóságú 
betalfa típusok nemesí-
tésével is foglalkozunk.

Görögdinnye nemesítési te-
vékenységünk fő irányvonala a ko-
rai, jó terméskötő- és nagy termő-
képességű, kiváló minőségű, kitűnő 
ízű, csíkos héjú (Crimson típus) és 
sötét héjú (Sugar baby típus), a Fusarium 
különböző rasszaival szemben ellenálló 
diploid (magvas) hibridek előállítása, a korai 
gömbölyű, a középkorai nagytestű gömbölyű 
valamint a hosszúkás nagytestű fajtatípusban. Tevé-
kenységünk kiterjed a magnélküli (triploid) fajták nemesí-
tésére a Crimson, a tigriscsíkos és Sugar baby (sötéthéjú) 
fajtatípusokban. 

Zöldborsó nemesítés: fajtáink zöme az átlagosnál jobb 
stressztűrő képességgel rendelkezik. Programjaink vál-
tozatos szemméretű, koraitól a későiig terjedő érésidejű, 
sötétzöld szemszínű, velő magtípusra irányulnak az alábbi 
prioritásokkal: nagy termő-
képesség, kiegyenlített 
szemméret, liszthar-
mat és peronoszpóra 
ellenállóság.

Külső nemesítő 
műhelyekkel törté-
nő együttműködés-
ben, illetve korábbi 
nemesítési munkánk 
eredményeként, pro-
fesszionális fajtakínálattal 
rendelkezünk az alábbi fajok-
ban: paradicsom, zöldbab, vö-
röshagyma, sárgadinnye, karalábé, 
fejes káposzta, cseme-
gekukorica.

A nemesített fajták 
vetőmagját – külső partnerek bevonásával – Magyarorszá-
gon, illetve a világ számos országában termeltetjük.  

A vetőmagok tisztítását, csávázását korszerű, holland 
technológiával végezzük.

A társaság ISO 9001:2008 minőségirányítási rendszert 
üzemeltet. A vetőmag tételek minősítését saját, akkreditált 
vetőmag laborunkban végezzük.

Professzionális felhasználású termékeinket korszerű, 
2011-ben vásárolt automata magszámláló és csomagoló 
géppel csomagoljuk.

Termékeink értékesítését Magyarországon, illetve a 
környező országokban saját kereskedelmi munkatársa-

ink, leányvállalatok, illetve külföldi képviseletek vég-
zik, a távoli piacokon pedig stratégiai vi-
szonteladó partnerek. Értékesítéseink kb.  

50%-a export piacokon realizálódik. A cég 
termékei kiskerti felhasználók részére is 
elérhetők.

Legfőbb célunk, hogy legújabb kibo-
csátásainkkal az árutermelő kertészek és 

feldolgozóipari felhasználók igényeit leginkább ki-
elégítő fajtákat alkossunk, tovább öregbítve a kiváló mi-

nőségű, megbízható, magyar vetőmag hírnevét. 

Kisparcellás kísérletek

Lentus F1 – egyesített erő: koraiság, 
könnyű termeszthetőség

Bihar F1 – kulcshibrid a paradi-
csompaprika termesztésben


