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Összefoglaló 

 

A Kertészet-és Élelmiszer-tudományi Bizottság munkája a sokszínű kertészeti kultúrákkal 

kapcsolatos kutatásoktól az élelmiszer-alapanyagok vizsgálatán át a tájépítészeti kutatásokig 

terjed. A gyümölcs-, dísz, gyógy-, szőlő- és zöldségnövények kutatásában kiemelt szerep jutott 

a nemesítésnek új, a hazai viszonyok közt kiemelkedő teljesítményre képes fajták 

előállításának, valamint a nemesítést támogató szabadföldi és laboratóriumi vizsgálatoknak. A 

dísznövény-termesztés területén sor került a termesztéstechnológiai eljárások fejlesztésére és a 

taxonok környezeti szolgáltatásainak értékelésére. A gyümölcskutatásokban a művelésmód 

fejlesztése, új növényvédelmi technológiák kidolgozása, valamint a gazdaságilag jelentős 

tulajdonságok molekuláris vizsgálata terén születtek jelentős eredmények. A szőlészeti 

kutatások a fajtaértékelés, a komplex patogénmentesítési eljárások kidolgozása terén a 

környezetkímélő technológiák kidolgozásában, illetve a klímaváltozással kapcsolatos 

kutatásokban vezettek jelentős sikerekre. A hazai gyógynövénykutatás az elmúlt évtizedekben 

nemzetközi szinten is jelentős eredményeket ért el a biodiverzitás feltárása, a génmegőrzés, a 

technológiai fejlesztések és a kémiai variabilitást okozó tényezők szerepének értékelésében. A 

zöldségnövényekkel kapcsolatos kutatásoknak köszönhetően Hungarikum kitüntető címben, 

illetve uniós oltalomban részesült számos zöldségalapú készítmény. A legújabb élelmiszer-

tudományi kutatási irányok, termékfejlesztési lehetőségek vizsgálatára megalakult az ország 

első érzékszervi oktató-kutató laboratóriuma, majd hazánk egyik legkorszerűbb Postharvest 

laboratóriuma. A tájépítészeti kutatások komplex, interdiszciplináris tudástárra és metodikára 

épülnek. A kutatási eredmények a városi és regionális zöldinfrastruktúra tervezésében, a 

településépítészeti, tájrendezési és területfejlesztési koncepciókban, stratégiákban, tervekben 

hasznosulnak, biztosítva a fenntarthatóság, az életminőség és társadalmi jóllét javításának elvét.   
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Dísznövénytermesztés 

A Szent István Egyetem (SZIE) Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszék kidolgozta az 

illatos gólyaorr, sásliliom hibridek, és egyes alpesi származású évelők időzített 

virágoztatásának lehetőségét. Eredményeik vannak új törpítőszerek – Bumper, Mirage, 

Caramba, Regalis stb. –, valamint bevezetés alatt álló bioregulátorok – Pentakeep, Kelpak, 

Ferbanat – dísznövényekre gyakorolt hatásaira vonatkozóan. Kidolgozták a nyíllevél hibridek, 

egyes filodendronfajok, hazai nemesítésű berkenyék, és más dísznövények mikroszaporítási 

technológiáját. Meghatározták egyes várostűrő fásnövény taxonok szén-dioxid- és pormegkötő, 

oxigén-termelő, valamint környezetet hűtő sajátosságait [1-5]. 

A Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (NAIK) Dísznövénytermesztési 

Kutatóintézetben Kováts Zoltán ʻArrabona’ tollas celózia,ʻGlória’ kúpvirág és ʻBíborgömb’ 

bazsalikom fajtája nemzetközileg elismertekké váltak, Fleuroselect aranyérem kitüntetésben 

részesültek. Az általa nemesített számos egynyári dísznövényfajta további javítása jelenleg is 



az egyik kiemelt kutatási projekt. Márk Gergely több mint 600 rózsafajtát állított elő, 

értékelésük és szelekciójuk extrém környezet tűrésére jelenleg is zajlik. 

A Neumann János Egyetemen (NJE) megvalósították a kálla hidrokultúrás vágottvirág-

termesztését. Az ELTE Füvészkertben kidolgozták a veszélyeztetett honos lápi hagymaburok 

orchideafaj mikroszaporítását és akklimatizálását. A Pannon Egyetemen (PE) 42 mediterrán 

cserjefaj és -fajta honosítását végezték el. Kiemelt téma a hazai lágyszárú flóra szélsőséges 

klimatikus adottságokat és talajviszonyokat tűrő tagjainak nemesítése. Nemesítési vonalak 

állnak rendelkezésre kitaibelmályvából, ligeti zsályából, sziki őszirózsából (Debreceni 

Egyetem, DE, Növényi Biotechnológiai Tanszék, SZIE Dísznövénytermesztési és Dendrológiai 

Tanszék). A szelekciós és nemesítési munka eredményeképpen berkenyék májusfák, perzsafa, 

selyemmirtusz, páfrányfenyő, babérmeggy stb. fajták születtek [6, 7]. 

 

Élelmiszer-tudomány 

Az újonnan megalakult Élelmiszer-tudományi Albizottság keretében a legújabb élelmiszer-

tudományi kutatási irányokat, módszereket, termékfejlesztési lehetőségeket vizsgálják, elemzik 

[8-16]. A 90-es évek közepén a nemzetközi irányelveknek és az ISO szabványoknak 

megfelelően megalakult az ország első érzékszervi oktató-kutató laboratóriuma. 2019-ben 

létrejött hazánk egyik legkorszerűbb Postharvest laboratóriuma. 

 

Gyógynövénytermesztés 

A SZIE Gyógy- és Aromanövények Tanszéken a korszerű és fenntartható 

gyógynövénytermesztés számára 20 új hazai fajta nemesítésére, állami elismerésére, illetve 

európai szabadalmi oltalom alá vonására került sor [17]. Korábban gyűjtött gyógynövények 

termesztésbe vonását, valamint termesztési és feldolgozási technológiák fejlesztését végezték 

el [18]. A génmegőrzési technológiák fejlesztése révén mintegy 1100 génforrás rezervációja 

valósulhatott meg [19]. A kémiai variabilitás és a hatóanyagok felhalmozódását befolyásoló 

abiotikus tényezők feltárásával kapcsolatban több száz tudományos közleményt jelentettek meg 

az elmúlt 30 évben [20-23]. 

A SZIE Genetika és Növénynemesítés Tanszéken a Rhodiola rosea faj 16 európai 

populációjában nagy genetikai diverzitást tártak fel. Kloroplasztisz markerek alapján 

felvázolták a Csinghaj-Tibeti-fennsíkról származó faj északi féltekén való elterjedésének 

lehetséges szcenárióit több európai diverzifikációs hot spotot is azonosítva [24]. In vitro kallusz 

tenyészetekben prekurzor hozzáadásos kísérletekkel igazolták a feltételezett prekurzorok 

szerepét az adaptogén hatásért felelős rozavinek képződésében. Meghatározták több, a 

glikozidok bioszintézisében résztvevő gén részleges vagy teljes szekvenciáját és 

génexpressziós vizsgálatokkal igazolták ezek szerepét a hatóanyagok képződésében [25]. 

A Gyógynövénykutató Intézetben az elmúlt évtizedekben a hazai biodiverzitás feltárása mellett 

nemzetközileg is elismert génbank létrehozására került sor. Kutatási tevékenységük kiterjedt 

új, hazai gyógynövényfajták nemesítésére is, mely 7 mák és 9 egyéb gyógy-és aromanövény 

fajta állami elismerését eredményezte. 

 

Gyümölcstermesztés 

A DE Kertészettudományi Intézet az ökológiai és integrált almaültetvények technológiájának 

fejlesztéséhez környezetkímélő növényvédelmi rendszerek és új metszési stratégiák 

kidolgozásával járult hozzá. A Monilinia fajok elleni védekezési lehetőségek terén is jelentős 

eredményeket értek el [26]. A NJE eredményei alapján kerültek bevezetésre az ökológiai 

szamócatermesztésben különböző talajtakarási módok és mikrobiológiai készítmények [27] 

alany-nemes kölcsönhatások és fajtaértékek feltárása, valamint a fajtatársítást megalapozó 

eredmények az ültetvények tervezése során hasznosíthatók. Megtörtént a PE Kertészeti 



Tanszék körte fajtagyűjteményének teljes körű értékelése. Mesterséges virág- és 

gyümölcsfertőzéssel meghatározták a fajták Erwinia-fogékonyságát is. 

A NAIK Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutatóintézet négy állomásának feladatai a 

gyümölcsnemesítés, a művelési rendszerek s növényvédelmi technológiák fejlesztése, valamint 

a termőhelyi alkalmasság meghatározása. Fenntartják az ország legnagyobb gyümölcs 

génvagyonát és biztosítják a vírusmentes szaporítóanyagot [28]. Nemesítési eredményeik 

jelentősen hozzájárultak a gyümölcstermesztés fejlesztéséhez [29]. Az Újfehértói Kutató 

Állomás északkelet-magyarországi meggy tájszelekciójából négy fajta került bevezetésre. Az 

integrált termesztés irányelveinek kidolgozása, az alma tárolástechnológiájának fejlesztése, 

valamint a kórtani kutatások területén is vannak jelentős eredményeik [30]. A Fertődi Kutató 

Állomás főként a bogyós gyümölcsökkel foglalkozik. Nemesítési munkájuk eredményei többek 

között a málna, szamóca és fekete ribiszke fajoknál jelentkeztek. A magyar kajszitermesztés 

jórészt a Ceglédi Kutató Állomáson előállított fajtákon alapul. A szilva, a kajszi és a mandula 

magonc alanyfajták szelekciójában is jelentős eredményeket értek el. Az Érdi Kutató Állomás 

a cseresznye-, meggy- és diónemesítéséről ismert. Ennek eredménye három gazdag 

fajtasorozat, melyek közül számos fajta külföldön is bevezetésre került. Fontos szempont a 

nemesítésben a betegség-ellenállóság fokozása [31]. Kidolgozták a csonthéjas alanyok 

mikroszaporítási technológiáját is. 

A SZIE Gyümölcstermő Növények Tanszéken kilenc multirezisztens és három toleráns 

almafajta előállítása és bevezetése történt meg. A varasodás- és tűzelhalás-ellenállóság 

kutatásában új eredményeket szolgáltattak a genetikai háttér megismeréséhez, új 

rezisztenciaforrások kiválasztásához [32]. Morfológiai, pomológiai és genetikai vizsgálatokkal 

kiváló beltartalmi értékű fajtákat emeltek ki. Jellemezték a csonthéjas és almatermésű fajok 

fajtáinak fagy- és télállóságát, és annak összefüggéseit a különböző fejlődési folyamatokkal. 

Alanyokat nemesítettek és honosítottak, intenzív cseresznye és meggy művelési rendszereket 

fejlesztettek [33]. 

A SZIE Genetika és Növénynemesítés Tanszék nemzetközi szinten is jelentős eredményeket 

ért el a csonthéjas gyümölcsfajok nemesítési alapanyagainak molekuláris jellemzése terén, 

valamint a gazdasági értéket meghatározó tulajdonságok (önmeddőség, virágzási idő, érésidő, 

polifenol-tartalom) genetikai hátterének feltérképezésében [34, 35]. A tanszék azonosított egy 

kizárólag a csonthéjas gyümölcsfajokban előforduló transzpozont (Falling Stones), ami 

alapkutatási és gyakorlati szempontból egyaránt fontos [36]. Előállított öt új, a szezon 

kiterjesztésére alkalmas kajszifajtát. 

 

Szőlészet és borászat  

NAIK Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet badacsonyi és kecskeméti állomásán a (részben 

saját) nemesítésű bor- és csemegeszőlő-fajták komplex fajtaérték-kutatása zajlik, ami elősegíti 

a fajták elterjedését és a hozzájuk adaptált szőlészeti és borászati technológiák alkalmazását. 

Az Agrobacterium tumefaciens és A. vitis baktériumfajokhoz kapcsolódó kutatások nemzetközi 

szinten is meghatározó eredményeket hoztak, és jelentős szerepet játszottak a szőlő komplex 

patogénmentesítésének kidolgozásában [37], ami megalapozta a nagy biológiai értékű 

törzsállományok létrehozását. Szabadföldi tartamkísérleteik alapján dombvidéki körülmények 

között aszálytűrő és erózióvédő talajápolási módokat dolgoztak ki. A környezetkímélő és a 

klímaváltozással kapcsolatos kutatásaikkal a szőlő-bor ágazat hatékonyabb és gazdaságosabb 

alkalmazkodóképességét segítették elő a változó környezethez. 

A PE Kertészeti Tanszékén az elmúlt 30 évben kiemelkedő szőlőnemesítő munka folyt az 

alanyok előállításától, a fehér- és vörösbort adó fajtákig. Nemzetközileg elismert kutatóműhely 

alakult ki az alanyok kutatásának területén [38]. A szőlőgyökértetű biológiájának, fejlődésének 

pontos megismerésében kiemelkedő szerepet játszottak. Az alany-nemes kölcsönhatás élettani 

folyamatainak leírásában meghatározóak kutatásaik. 



A SZIE Borászati Tanszékén a kutatások célja a borászati technológia fejlesztése, elsősorban a 

fehér és kékszőlő feldolgozással, illetve speciális borkészítési eljárásokkal kapcsolatosan [39]. 

Előtérbe került a mikrooxigénezés és hiperoxidáció, szaturálás tanulmányozása. Fontos 

eredményeket kaptak a sherryzálási kísérletek és az élesztőtörzsek szelekciója során. A 

borászati kémiai kutatások fő területei a polifenolok, biogénaminok stb. A SZIE Szőlészeti 

Tanszék bejelentett több új rezisztens szőlőfajtát, a főbb kutatási területei a fajtaértékkutatás és 

fenotipizálás, az alany-nemes kölcsönhatás, a mikorrhiza kapcsolatok jelentősége az ökológiai 

gazdálkodásban, kórokozó-növény kapcsolat molekuláris diagnosztikai vizsgálata, a szőlő 

eredetének kutatása [40], valamint a precíziós szőlőtermesztés. 

 

Tájépítészet 

A Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola és a Tájépítészeti és Településtervezési Kar 

kutatói műszaki, ökológiai és téralkotói – művészeti jellegű szaktörténeti, alkotóművészeti és 

tervezéselméleti – módszertani kutatásokat folytatnak nemzetközi és hazai egyezmények, 

stratégiák mentén (Európai Tájegyezmény, EU Zöldinfrastruktúra, Természeti és táji értékek 

táji léptékű megőrzésének stratégiai megalapozása, VAHAVA stb.) és ágazati 

együttműködések keretében (AM, ME, EMMI). Jelentős eredmények születtek a 

klímaváltozásra való felkészülésben az adaptáció és a mitigáció cél- és eszközrendszerének 

fejlesztése terén: városi és térségi zöld- és kékinfrastruktúra, fenntartható csapadékvíz-

gazdálkodás műszaki, ökológiai tervezési-fejlesztési elvei, módszerek és keretek kidolgozása, 

tájépítészeti növényalkalmazási, klíma-adaptív tervezési elvek és fenntartási módszerek 

kidolgozása [41-44]. Elkészült az ország tájkarakter és tájérték katasztere a fejlesztések 

értékvédelmi alapozásához. A történeti kertek, tájak, közparkok értékvizsgálata és 

tervezéselmélete a magyar tájépítészet nemzetközi pozicionálását és az élő örökség védelmét is 

segíti [45-47]. A települési, térségi zöldinfrastruktúra ökoszisztéma-szolgáltatásának kutatása 

alap- és alkalmazott kutatás, és az ökológiai, kondicionáló, szociálisaspektusokat tárja fel [48-

51]. A kutatások többsége nemzetközi, főleg európai tájépítészeti egyetemekkel 

együttműködésben folyik. 

 

Zöldségtermesztés  

Az elmúlt harminc évben a hazai zöldségnemesítők több tucatnyi új fajtával jelentek meg a 

piacon, melyek alkalmazkodóképessége a Kárpát-medence klímájára, talajviszonyaira 

meghaladja a külföldi nemesítésű fajtákét. A NAIK Zöldségtermesztési Kutató Intézet, a SZIE 

Zöldség- és Gombatermesztési Tanszéke és a Keszthelyi Georgikon értek el jelentős 

eredményeket, új zöldségfajták és hibridek rezisztencia-nemesítésében pl. zöldborsó, 

paradicsom, konzervuborka, étkezési paprika, és fűszerpaprika esetében [52-57]. A 

zöldségkutatás eredményeinek köszönhetően Hungarikum kitüntető címben részesült a 

Kalocsai és Szegedi fűszerpaprika őrlemény, a Makói hagyma, a Piros Arany és Erős Pista 

zöldségkrémek. Uniós oltalom alatt álló eredet-megjelölést (OEM) kapott a Hajdúsági torma, a 

Kalocsai és Szegedi fűszerpaprika őrlemény és –paprika, valamint a Jászsági nyári 

szarvasgomba. Uniós oltalom alatt álló földrajzi jelzést (OFJ) kapott a Szentesi paprika és a 

Makói petrezselyemgyökér. Tovább fejlesztették a laskagomba és shiitake termesztő közegeit. 

Kidolgozásra került a megnövelt D-vitamin-tartalmú termesztett csiperke- és laskagomba 

technológiája [58]. A hatékony „gombavédelem” érdekében új védekezési eljárásokat 

dolgoztak ki és több növényvédőszer-hatóanyag engedélyezési eljárását támogatták a hazai 

kutatások az okszerű növényvédőszer használat érdekében [59]. 
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