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Fennt artási és haladási beszámoló
Az NKFI Átap-ból megvalósuló (nem a palvazateqy.bu oldalon keresztül elérhető on-line felületen beadott)

nyeftes innovációs projektek szárnáta

1()77 Budapcst, I{éthly Ánna tér 1. , Pclstacínr: 143l} }3udapest, l)fl 43ll.
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Proiekt címe:
I3váIő malomipari paraméterekkel rendelkező, adapav őszi bűza
vonzlak előáIlltása

konzorciumvezető
F'ITT AGRO Mezőgazdaság!, SzoLgáItató és

I(ere s kede}mi l{orlátolt Felelő s s égű T ársaság

(_\ támogatási szerzódésben
szerepIő sorrend betartásáva)
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(1)FITT AGRO Mezőgazdaság}, SzolgáItatő és l{ereskedelmi
I{orlátolt Felelő s ségű T ársaság
(2)Debreceni Egyetem

Projekt szerződött
támogatási összege (Ft) 300.155.43B Ft

PtojeLt szerződött
összköltsége (Ft) 300.155.438 Ft

Projekt kezdete és vége
dritum 201,4.01,,01. _ 201,7 .05,31,.

Proiektvezeiő neve: Dr. ZsomblkLászlő

Proiekt szetz ődésszáma:
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Projekt szetződésszáma: AGR_PIAC _1,3 -1, -201,3 -0002

1-. A projekt hasznosulása
Kérjük, hogy a beszámoló jelen pontjában max. 3000 karakter terjedelemben szíveskedienek bemutatni, hogy az elért szakmai

eredményekre épii{ve milyen hasznosulás (például munkahelyteremtés, piaci részesedés stb.) mutaüató ki vagy üzleti lehetőségek

(péIdául bérbeadás, eladás, hosszú távú szakmai kapcsoiatok hazd, vagy külföldi kutatóhelyekkel stb.) valósultak meg a fenntartási

időszakban.

Ptoiekt fenntatási időszak kezdete és vége: 2017 .06,01- 2020.12.31.

Projekt során célul tűzük ki olyan jő adaptáciős képességekkel rendelkező őszi búza nemesítési alapanyagok és

vonalak előáIlttását, melyek alkalmasak jó minóségű és egészséges élelmiszer alapanyag elóálLítás bázisáui szolgálni, A cé1

elérése érdekében a projekt kezdetén megkezdtLik a nagyszámu genoúpus agíotechnikat és gazdasági éttékének felmétését,

ezek alapján ósszeállítothrk a nemesítési céloknak megfelelő szülőpartner kombinációkat. A nemesítési munka a ptojekt
kezdete őta íolyamatos, 2013 óta minden évben megtörténnek az űj ketesztezések a 2-3. évben a genetikai homogenitás
kialakítása, majd ezt követően az F q-F e nemzedékekben a vizsgált tötzseken elvégezzük a kórtani, beltattalmi és betegség

ellenállósági teszteket. A morfológrailag stabilnak tekinthető vonalak felszaporítása folyamatos, melyek a Fp-Fro

nemzedéket követóen ű1 faita bejelentésére alkalmasak lehetnek. Az eddigiekben 165 db vonal előáIlttása és genetikai

homogenizálása történt meg, melyból szülóvonalként tulajdonsági alaplán növényfajta oltalommal védtünk. Jelenleg 51 db
vonal szapodtása, i11. 25 db vona1 kisparcellás tesztelése zajltk a gazdasági értéknöveló tulajdonság érdekében. A projekt
eredményeként2022 őszén egy őj fajta bejelentés várhatő.

Az eredményes DUS v'asgálatot követően a projekt eredményeként létrejött SE15 őszi búza vonalunk a sütőipari

és egyéb minőségíí paraméterek tekintetében a NEBIH vízsgáIaú eredményei (201,8/2019) a\apján73 fajta jelöltből a 3.

helyen végzett, igy ez a sikeresen előállított vonalunk képezi a minősítési bútzavonalunk alapját.

Mappa: 2077 _megadott_növényfaita oltalom_SE15/Minősé gvizsgálati eredmények_SE_1,5

A nemesítési programban jelenleg a kvantitaúv tulaidonságok
esetében. A vonalak alapján elóállított genotípusok a hazai őszi bőza ,

jelennek meg az elkóvetkezendő években.

I{utatási tevékenységünk során együttműködést alakítottunk
kutatóintézetekkel. A projekt során elóáütott vonalaink szerepelnek FIKP

stabt]izálása tötténili a kiválasztott vonalak
választékban a javító minőségű szegmensben

ki egyiptomi, szlovákiai i]letve ukrajnai
kutatási ptojektek teszt növényeként is

A vonalak illetve a potenciális fajtajelöltek előá|lttását és fenntartását a továbbiakban is a Debreceni Egyetem és a

tritt-Agro l{ft. közösen ktvánja végezni. Az űj fajta elóállítása B-10 évet vesz igénybe az éttékmérő tulajdonságok

stabűzálása miatt. A projekt időtartama alatt sikerült egy hagyományos, elsősorban magyat tájfa)tákra alapozott nemesítési

bázist léttehozni, aho| aléttehozott vonalak segítségével 1-ragyományos úton előállított, kls ökológiai lábnyommal - akát

ökológiai könilmények között is _ terrneszthetó fajtákban testesül meg 
^z 

elkövetkező ér,ekben. A vonalak kedvezó

minóségi tulajdonságai a bejelentett illetve bejelentésre fajtajelöitekben stabilak, fuzárium fertózöttségük alacsony, Így

várhatőan a speciáLis élelmiszeripari szegmensekben - p1. prémium tészta termék alapanyagok - potenciális piaci szerePlŐk

lehetnek.

1077 Budapest, I{éthly Ánna tór 1. . Postacím: 1438 Budapest, Pí,438.

E-mlil: nl;fielrp@nkfih.gov.hu rvrnv.n]ifih,gor,hu Tclcfon: r 3(, l 795 95U{l
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Projekt szetződésszáma: AGR_PIAC _13-1 -2013-0002

2. Száms zerűsíthető efedmények és kötelező vállalások
Kérjii'k, hogy a páIyázaú kiírásban foglaltaknak megfelelóen a szerződés mellékletét képező, Projekt Ádatlapon kitöltött

számszerősíthető eredmények és kötelezó vállalások teljesüiéséről szíveskedjen beszámo]ni tényszeű adatokkal a íerrntartási időszakra
vonatkozóan.

KérjiiÜ, amennyiben a vál]alás tényleges étéke a célértékhez képest eitérést mutat, űgy ezt szíveskedjenek szakmai érvekkel
részletesen indokolni.

Sor-
szárn

Adat jellege
(kötelező,
táiékoztató)

Adat
megnevezése

Cé1-
érték

Tény-
leges
érték

Eltérés
indoklása

Teljesítést alőtárnasztő és az adatok
valódiságát bizonyító dokumentumokx

1, kőte\ező Atlagos K+F
statisztikai
állományi
létszám (fő):

ebből:
kutató,

fejlesztő

K+F
segédszemélyz
et

278

204

14

296

260

36

A kötelező
vá]lalás
teljesült.

File név:
Nyilatkozat K+F stad,sztikai_Iétszám

2. kötelező K+F
ráfotdítások
(miltiárd Ft)

5,66 13,ó88
Á köteiező
vá}lalás
teljesült,

File név:
Nyilatkozat K+F ráfordítás

3. tájékoztatő A pro|ekt
eredményeine
k nyilvános
terjesztése
(hazai vagy
nemzetközi
fórumon)

Hazaj:

Nemzet]<özi

0

0

1

2

A fenrrtartási
idószakra
célérték nincs
meglratározva
a pályázai
adatlapon.

N,íappa rrév:

0 1 _I{onferen cia_2011 / 01 Jiszántuli_Növén
1.védelmi_Fórum

N{appa név:
0 1 _Iionfererr cia _2017 / 02 LOTEX_nemzetk
özi_konferencia
O2*Iionferen cta _201 9 / LOTEX_2O 1 9

4. A projekt
eredményeké
nt benyújtott
ipariogvédel
mi
bejelentések

A fenntartási
időszakra
célérték rurrcs
meghatátozva
a pályázaú
adatlapon.

1077 l3udapest, I{éthly Ánna tér 1, ])ostacím: 1438 f}udepcst, Pl 438.

E-mail: nkfia)ap@nkFri.gov.hu unv.nlifih,guv.hu 'lt,]cFon: +3ó l 795 9500
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Benyúitott
hazal-
növényíajta
o1takni
bejelentések

Megadott hazai
növényfajta
oltalmak

0

(_)

1

2

NIappa név:

2017_berryirjtott növényfajta olta]om_SE1 7

20 1 7_megadott_növényfa jta oltalom_SE1 5

201 8_megadott_nör,én},faita oltalom_SEló-1
és SEló-2

5. tájékoztatő A projekt
eredményeké
nt megjelent
publikációk

hazai

nemzetközi

0

0

]

8

A fenntartási
időszakra
célérték nincs
rneghatátozva
a pályázaú
adatlapon.

N{appa név:

03*Hazai*publlkáciő / 2017 _I3l_kiadvány
03_Hazar_prrbllkáció / 2011_Tormai*Béla_sz
akkollégum
03_Hazai_pubLikáció / 20 1 8_Eg},etemi_webo1
dal
03_Hazai_pr-rb],rkáció /20 1 8_FIBOK
0 3 _H az ai _p rtbnká ció / 20 1 8_NíTÁ_o z m o tiku s

stíeSSz
O3_Hazai_publikáció / 20 1 8_N övénytetmelés

_folvóitat
03_Hazai_publtkáciő / 20 1 9_L\\-_Növényne
mesítési_Tudomán1,os n2p

\íappa nór,:

04_Nemzetközi
publlkáciő / 201 7_Agtártudományi_Közlemén

)'ek
04_Nemzetközi
pubLkáció / 20 1 7_C o1umella_journal
04_Nernzetközi
pLrblikáció / 20 1 8_actir_ecologica_rvebolda1
0'l_Nenrzetközl
publikáció / 20 1 8_Global_\!hea t_Prodr-rction

_Iriadvány
04_Nemzetközi
prrbLJ< áció / 20 l 9_Á l ps_.\ dria_workshop
04*Nemzetközi
pubüáció/20 l 9_, \ siarr _|ulnal
04_Nernzetközi
prrbükáció / 20 1 9_Intechopen_weboldal
04 Nernzetközi
prrbLikáció / 202O_Alp s_Ádria*lvorlrshop

6. tájékoztatő A ptojektbe
bevont
foglalkoztatot
tak (fő)

0 4

A fenntartási
időszakra
célértók nincs
meghatátozva
a páIyázaú
adatlapon.

Fiie név:
Nyilatkozat projektbe bevont
foglalkoztatottak

1()77 BrLdapest, Iiéthl,v l\nna tór 1, ])<lstlcítn: 1'l3,9 Budapcst, Pl 438.

li-m,arl: rrlifialap@rkF,h.g.,,.hu rvrvrv.n]i|th,grlr,.hu 'l'c]cfon: +3( 1 795 
'5(){)
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Projekt szeíződésszáma: AGR_PIAC _l3-1, -2073,0002

1. tájékoztatő Megtartott
munkahelyek
száma (db)

0 1 Á fenntartási
időszakra
célérték rrincs
meghatározva
a páIyázai
adatlapon.

File név:
Nyilatkozat megtaftott munkahelyek

8. tájékoztatő Disszertációk
száma (db)

0 4 Á leníItaftási
időszakra
célérték nincs
meghatározva
a páIyázai
adatlapon.

N,Iappa név:

Disszertáció/01 Erdős_Zs_diplomamrrnka
Disszettáctő / O2_Aliem Ammat Thesis

Disszettáciő / 03_Raffai_L_diplomamunka
Disszertáció / O4_I(ovács_G _szakdolgozat

*kéiilk, a dokumentamokat t7fuukedjen elektronikus adaíhordo(ótt beki,ildeni.

3. Kötelezően előírt tájékoztatás

I(érjük, hog1, 2 beszámoló jelen pontjábarr szír,eskcdjerlcli összefoglalóarr nl'ilatkozrri a fenntartási időszak alatt kÖtelezó

kommunikációs tevékenység megvalósításáról. I{érjülr, hogl,e megítélt tárrogatuís szerint szír'eskecljenek bemutatni a Projekt feflntaÍtáSi

idószakában megvalósított kommunikációs elemeket,

I(ériiü továbbá, hogy szíveskedjen bemutatni a fenr.tartási iclószak alatt a konferenciákon és eg,véb fórumokon tÖrténő

megjelenéselret, amelyek a proiekttel kapcsolatban megszewezésre 1reriiltek vag)l megjelentek,

Kötelező kommunikációs tevékenység:

Sajtóközleménv megjelentetés a ptojekt zárásátő|a projeiit mcgvelósítási szakaszában (201,6.1,2.15-én) rnegtÖrtént,

A kutatási projektről információk a fenntartási időrrukbn,. az alábbi intézetj weblapon voltak elérhetők, Az eléthetőség

jelenleg i. Ú"tá.ított . https:/ /al<tt.unideb.hu/hu/nyiregvlrazi,kutatointezet-projektek

A projekthez kapcsolódó (a ptojekt megvalósítási szakaszában készített) magyaf és angol nYelvű etedménY

koámunikációs kiádványokat osziottunk ki a résztvevóknek az alábbi ._endezvérryeken:

LOTEX 2017 (INTERNATIONAI CONFERENCE oN LONG-TERM FIELD EXPERIMENTS)

201,1 . szeptembet 27 _28., Nyítegyháza, (nemzetlrözi konferencia)

LoTEx 2019 (INTERNATIONAL CONFERENCE oN LONG-TERM F'IELD EXPERIMENTS)

2019.november20_21.,Nyítegyháza,(nemzetközikonfeterrcia)

Fanner_Exp o §emz etkö zi Mezőgazdasági és Rleln ris zeripari \Iás ár

2a1,9. augllsztus 1 5- 1 B., Debrecen

Farmer_Expo § emz etkö zi Mez ő gaz clas ági és E lelrnis z enp art Y ás ár

2020. augaszrus 18-21,, Debrecen

A projekt megvalósítás i szakaszában a projekt helyszíneken a tálékoztatő és az emléke Ztető tábl^ is kilrelYezésre kenilt, A

táblák jelenleg is ki vannak helyezve.

1077 Budapest, Kéthly Anna tór 1. ' Prlsracím; 1438 Budapest, Pí 438,

e_ál,.tn"i^pó"ti,h;;;.h; , w,nkFrh.gov.hu ,Ielcfon: +:á r iqi csoo
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Pro j ekt szerz ő dés száma: AGR_PIAC _1 3 - 1 -20 1,3 -000 2

saitómepielenések a fenntartási időszakban:
mappa név:
20t8 Esvetemi weboldai
20 1 B_N óvénytermelés_folyóitat

A projekt eredményeinek nyilvános terjesztése (hazai yagy fleírzetközi fórumon)

hazai fórum:

Dt. Zsombik LászIő - Seres Emese - Erdős Zsuzsa
Ű7i bú3a Q iticam aestiuurn L) genottPulok ka/h{u7ánun J-eríő7öíhe3enek uirygálaía

22.'T tszántűü Nör,ény,védelmi trórum . 2017 . 1 0. 1 B- 1 9.

Mappa név: O1_Korrferencia_20 17 / 01,J isz ántúli_Növé nlr,é delmi Fó rum

Nernzetközi fótum:

Zsombik L. -Seres E.
The efr'ett of3enolpe and nitrogen supplt on the agronomical Parameters af'uiníer wheat (Iiticun aesíiuum L) an uud1 nil
INTERNATIONAL CONFE RE NCE ON LON G-TERNÍ trItrLD EXPERIN{ENTS
Nyítegyháza, 2017.09.27. (Session 1, Soil-plant interactions L)
Mappa név: O1_Konferencia_2017 / }2_LOTEX*nemzetközi_konferencia

Zsuzsa Etdős, Waleed A.E. Abido, Emese Seres, László Zsombi]i:
Relpan.re oJ'ainter weaí genoíJ]pil to dffirent p/aní denity and niíro,gen .ruflply on und1 ni/
LOTEX 2019 (I-ong term field expeíiments) Conference
20-21,. novembet 2019, Nyíregyháza,Hungary (abstracts of scientific sessions)

Mappa név: 02_Konferencia_2019 / LOTF.X_2019
Aia/átáruasló dokumettíumokat kéryiik, qluelkedjen elektroniktu adatllardolón bekii/deni,

Debtecen, 2021.01,.25.

#,:#i..aiF /;:,:;,""":,i"^i;lt
Dr. Zsombik Lászl{ á ,,,.,,, i' .a 

''
proiektvezető \ír, 'l_r'' ,' i

íl^

DEBRECE NI EGYETEMjol r,t,,,,,,,,,.,.í}

1077 Budapest, I{éthly Anna tér 1. Postacím: 1438 Budapest, PF. 43i},

É-mail: nk6alap@nkfih.gov.hu mnv,nkfih,guv.hu 'l'c]efon: +3ó 1 795 95U0
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