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A ha zai gyü mölcs ter mesz tés év ti ze des vál sá gá ból csak op ti mis ta jö võ kép pel és tu da to san
meg ter ve zett stra té gia se gít sé gé vel le het ki emel ked ni. Szem be kell néz nünk a
globalizáció és az in teg rá ció te rem tet te ki hí vá sok kal, szám ba kell ven ni azok elõ nye it és
hát rá nya it, s nem ze ti, tér sé gi és he lyi meg ol dá sok kal kell a gyü mölcs ter mesz tést új fej lõ -
dé si pá lyá ra ál lí ta ni. Mind eh hez töb bek kö zött a fel sõ ok ta tás és a tu do mány sze rep lõ i nek
össze fo gá sá ra is szük ség van, ame lyek kü lö nö sen az aláb bi területeken nyújthatnak
kézzelfogható eredményeket. 

A ku ta tó mun ka és a szak ta nács adás fel ada ta it meg ha tá roz za, hogy az el múlt év ti zed ben – 
szá mos pél da ér té kû üze mi fej lesz tés el le né re – fo ko zó dott a ma gyar gyü mölcs ter mesz tés
el ma ra dott sá ga. Nem tud tuk ki hasz nál ni ki vá ló agroökológiai adott sá ga in kat, sa já tos
nem ze ti ér té ke in ket, ha zai ne me sí té si büsz ke sé ge in ket és in no vá ci ós ered mé nye in ket. A
kö zel jö võ ben kon zor ci u mi együtt mû kö dé sek ke re té ben el sõ sor ban az aláb bi ku ta tá si té -
ma kö rök ben ér het nénk el új, az ágazat fejlesztését szolgáló eredményeket:

• a vi lá gon egye dül ál ló ge ne ti kai ér té ke ink meg õr zé se, a bi o ló gi ai ala pok fej lesz -
té se,

• fajtainnováció – ne me sí tés és a ne me sí té si ered mé nyek gya kor lat ba való be ve -
ze té se,

• kül föl di faj ta új don sá gok vizs gá la ta, a ha zai ter mesz tés re ja va sol ha tó faj ták ho -
no sí tá sa,

• a vá lasz té kot bõ ví tõ „új” gyü mölcs fa jok ter mesz tés be vo ná sa,
• a sza po rí tó anyag elõ ál lí tás fej lesz té se, a ká ro sí tó-men tes ség fel tét ele i nek biz to -

sí tá sa,
• kör nye zet tu da tos ter mesz té si el já rá sok fej lesz té se, a meg fe le lõ faj ták ki vá lasz -

tá sa,
• új agro- és fitotechnikai el já rá sok adap tá lá sa és ki dol go zá sa,
• a ha zai gyü möl csök egész ség meg õr zõ (pl. antioxidáns, antikarcinogén) sze re -

pé nek ki hasz ná lá sa és fo ko zá sa, új ter mé sze tes alap anya gú ter mé kek ki dol go zá sa.

Az ok ta tás ban való együtt mû kö dé sün ket meg ha tá roz za a szak ma to váb bi mû ve lé sé ért, a
jövõ szak em be re i ért ér zett fe le lõs sé günk. A fel sõ ok ta tás ban is je lent ke zõ ver seny hely zet -
re Ka runk nagy ön bi za lom mal és kö rül te kin tés sel ké szül. A le he tõ leg jobb szak em be rek
ki bo csá tá sá hoz – az in té ze ti inf rast ruk tú rák igény be vé te lén túl – az aláb bi ok ta tá si
közremûkö désre tartanánk igényt: 

• a fo lya mat ban levõ ha gyo má nyos ok ta tá si for mák (fõ is ko lai és egye te mi
kertészmér–nök sza kok) és a be in dult ker tész mér nök BSc szak ese té ben az ed di gi
köz re mû kö dés foly ta tá sa (pl. ta nul má nyi szem le, üze mi gya kor la tok),

• ven dég elõ adói, kur zus fe le lõ si sze re pek vál la lá sa az MSc kép zé sek ben, kü lö nö -
sen a nem zet kö zi együtt mû kö dés ben ter ve zett International Master of Horticultural
Science kép zés ben, 

• a ku ta tó kht-k és az egye tem tu do má nyos után pót lá sá nak biz to sí tá sa ér de ké -
ben az ed di gi be vált együtt mû kö dés to váb bi bõ ví té se a PhD kép zés ben, 

• a szak irá nyi kép zés ben, pl. a szak dol go zat ok és dip lo ma ter vek té ma ve ze té sé -
hez a leg jobb spe ci a lis ták be kap cso ló dá sa.

mailto:magdolna.toth@uni-corvinus.hu


Fen ti cé lok ér de ké ben a Bu da pes ti Corvinus Egye tem Ker té szet tu do má nyi Kara az

Újfehértói Gyü mölcs ter mesz té si Ku ta tó és Szak ta nács adó Kht. és az Érdi Gyü mölcs- és

Dísznövénytermesztési Ku ta tó–Fej lesz tõ Kht. te rü le tén ki he lye zett tan szé ke ket ala pí tott.


