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Chapter 1. A GABONANÖVÉNYEK 
ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE 

1. A gabonanövények jelentősége, általános 
ismeretek 

A gabonanövények a legfontosabb és legnagyobb területen termesztett szántóföldi növények a világon és 

hazánkban egyaránt. A gabonanövények döntő többsége ún. primer kultúrnövény, azaz a legelsők között történt 

a termesztésbe vételük. Ennek idejét rendkívül nehéz pontosan meghatározni. Nagy valószínűséggel a 

gabonanövényeket – a világ különböző területein – mintegy 10-12 ezer évvel ezelőtt kezdték el termeszteni a 

mai technológiához képest sokkal primitívebb „technológiával”. Mégis az emberiség történetében igen fontos 

lépés volt a korábbi életmódról (vadászó-halászó-gyűjtögető) áttérni a tudatos mezőgazdasági tevékenységre 

(növénytermesztés, állattenyésztés). Ez ugyanis bizonyos mértékig már a kezdeti időszakban is – a megtermett 

termények és tenyésztett állatok révén – egyre nagyobb függetlenséget eredményezett a természettől. Annak 

ellenére, hogy a tudatos növénytermesztés kezdetétől eltelt időszak az ember kialakulásának, fejlődésének 

szempontjából (nem beszélve földtörténeti szempontból) csak meglehetősen rövid időszakot (mintegy tízezer 

évet) fog át, mégis ez alatt a relatíve rövid időszak alatt a szántóföldi növénytermesztés technológiája hatalmas 

fejlődési utat járt be a primitív ásóbot használatától a modern, precíziós, termőhely- és fajtaspecifikus 

technológia alkalmazásáig. 

 

A Föld felületének csak mintegy 1/3-át teszi ki a szárazföld (~13 000 millió ha), a többi felületet óceánok, 

tengerek, egyéb vízfelületek borítják. E meglehetősen nagy szárazföldi területnek azonban csak nagyon kis 

hányada, mintegy 10-11%-a az, amely szántóföldi művelésre is alkalmas (~1300 millió ha). A 

mezőgazdaságilag értékes területeket még a gyepek (~3400 millió ha), valamint – a sajnálatos módon egyre 

csökkenő – erdőterületek (~4000 millió ha) teszik ki. A szárazföldi területnek több mint 40%-át (~5700 millió 

ha) olyan területek (hegységek, sivatagok, ember által hasznosított területek stb.) teszik ki, amelyeken 

mezőgazdasági tevékenység nem folytatható. A világ különböző országaiban eddigiekben meghirdetett és 

elindított programok, amelyek a szántóterületek növelésére irányultak, csak nagyon korlátozott eredményekkel 

jártak. A világon csak nagyon kevés olyan ország található (pl. USA, Argentína, Ausztrália, Ukrajna, 

Oroszország), amelyek valóban rendelkeznek – korlátozott mértékben – szántóföldi termesztésre alkalmas, 

bevonható területtel. 

Az emberiség létszámának gyorsuló növekedését mutatják a statisztikák. Míg 1950-ben 2 milliárd, 2000-ben 

már több mint 6 milliárd volt a Föld lakosainak a száma. Az előrejelzések szerint 2050-ben a világ lakossága 

elérheti a 10 milliárdot. A növekvő népesség igényeinek (élelmiszer, ipari alapanyagok, nyersanyagok, energia 

stb.) kielégítése egyre nagyobb elvárásokat támaszt a gazdasági élet különböző ágazatai iránt. Ez vonatkozik a 

szántóföldi növénytermesztésre is. A legnagyobb kihívást, problémát napjainkban és a jövőben a 

növénytermesztésben az jelenti, hogy hogyan lehet a gyorsuló ütemben növekedő emberiség számára a növekvő 

mennyiségű növényi termékeket előállítani, gyakorlatilag minimális mértékben bővülő szántóterületen. Ennek 

nehézségeit csak fokozza az, hogy egyrészt a szántóterületek jelentős részén a növénytermesztés optimális 

feltételei korlátozottak, másrészt pedig csak olyan növénytermesztési technológiák valósíthatók meg, amelyek 

környezetkímélők, biztosítják a fenntartható termelés feltételrendszerét, egyúttal minőségi termékeket állítanak 

elő és ökonómiailag is életképesek. 

A Föld lakosságának a gyors növekedése döntően a fejlődő országokra jellemző. A fejlett országok 

lakosságának száma vagy állandó, vagy kisebb mértékben csökken. Jelentős problémát okoz az urbanizáció 

gyorsuló üteme, elsősorban a fejlődő országokban. A Föld lakosságának gyors növekedése, a szántóterületek 

állandó mennyisége miatt az egy főre vetített szántóterület a világon, de a legtöbb országban, így hazánkban is 

fokozatosan csökken. Ez azt jelenti, hogy egyre kisebb területen (1961-ben 0,42 ha/fő, 2010-ben 0,20 ha/fő) kell 

a mennyiségi és minőségi értelemben egyaránt növekvő növénytermesztési termékeket előállítani. A csökkenő 



 A GABONANÖVÉNYEK 

ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE 
 

 2  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

fajlagos szántóterület mellett további problémát jelent az, hogy a szántóföldi növénytermesztésre használt 

területeken olyan kedvezőtlen jelenségek, folyamatok, talajtulajdonságok (pl. szárazság, tápanyag-stressz, 

sekély termőréteg stb.) találhatók, ill. fejtik ki kedvezőtlen hatásukat, amelyek a talaj termékenységét 

csökkentik, az agrotechnikai beavatkozások hatékonyságát mérséklik. 

Figure 1.1.  

 

Ha leegyszerűsítjük a növénytermesztés helyzetét és feladatait, akkor azt kell megállapítanunk, hogy növekvő 

mennyiségi és minőségi igényeket, csökkenő fajlagos területen és romló környezeti feltételek (nemcsak a talaj, 

hanem a klímaváltozás hatásai is) mellett kell előállítani. Ez rendkívül összetett és súlyos feladat. Ezt jelzi, hogy 

a jelenlegi 6,5 milliárd lakosból mintegy 1,1-1,2 milliárd ember éhezik a világon. Ahhoz, hogy ezt a kedvezőtlen 

állapotot mérsékeljük alapvető fontosságú az egyedüli primer produkciót előállító szántóföldi növénytermesztés 

fejlesztése. Ennek a fejlesztésnek azonban differenciáltnak kell lenni. A fejlett országokban a környezetbarát, 

fenntartható, kiváló minőséget előállító növénytermesztésnek kell prioritást biztosítani, addig a Föld túlnyomó 

részét jelentő fejlődő országokban a mennyiségi növekedésnek kell meghatározó jelentőségűnek lennie, 

természetesen nem mondva le a fenntarthatóság és minőség minimális kritériumainak érvényesítéséről sem. 

A gabonanövények elsősorban élelmet adó növények, így alapvető jelentőségű a termesztésük. A Föld 

lakosságának növekedésével párhuzamosan nőtt a gabonák megtermelt összes mennyisége (~2300 millió tonna), 

ugyanakkor az egy főre vetített mennyiség csak kis mértékben növekedett (1950-ben 250 kg/fő/év, 2005-ben 

300 kg/fő/év). A gabonanövények változatossága, fajgazdagsága lehetővé teszi, hogy ezeket a növényeket a 

legkülönbözőbb éghajlati, talajtani, agrotechnikai feltételek mellett is hatékonyan termesszük. A 

gabonanövényeket azonban egyéb területeken is széleskörűen felhasználják. Ezek a növények igen fontosak a 

takarmányok, az ipari nyersanyagok és – az utóbbi időben – az üzemanyagok (bioetanol) előállítása 

szempontjából. A gabonanövények terményei – megfelelő körülmények között – hosszú ideig eltarthatók, 

termelésük igen jól gépesíthető. Ezek a körülmények eredményezték azt, hogy napjainkban a gabonanövényeket 

a világ szántóterületének mintegy 50%-án (~700 millió ha) termesztik. Hazánk növénytermesztésében még 

jelentősebb a gabonafélék vetésterületi aránya, amely eléri a szántóterület 2/3-át (~65-67%). Ezért nevezik a 

magyar növénytermesztést gabonacentrikusnak, amely már több agronómiai problémát is felvet. 

A világ lakosságának táplálkozásában is fontos szerepet töltenek be a gabonanövények. Általában 

megállapíthatjuk azt, hogy minél fejlettebb egy ország gazdaságilag, annál kisebb a cereáliák fogyasztása és 

fordítva. Napjainkban a fejlett országokban a cereáliák fogyasztása 60-90 kg/fő/év, míg a fejlődő országokban 

200-350 kg/fő/év is lehet, azaz a gabonanövények alapélelmiszernek számítanak ezekben az országokban. Ezért 

is volt rendkívül fontos, hogy a fejlődő országokban elsősorban a gabonanövények termésmennyiségét, 

termésátlagát növeljék. A FAO által az 1960-as évektől meghirdetett „zöldforradalom” jelentős eredményeket 

ért el napjainkig. A gabonanövények termésátlagai növekedtek részben az új, nagyobb termőképességű, 

stressztűrő fajták/hibridek elterjedésével, részben pedig a korszerűbb agrotechnikai módszerek bevezetésével. 

Ennek eredményeként olyan országok (pl. India) váltak gabonafélékből önellátóvá, amelyek lakossága 

jelentősen nőtt az elmúlt évtizedekben. Az elért eredmények ellenére még rendkívül sok a teendő a 

gabonanövények termelését illetően. A mennyiségi szempontok mellett az elmúlt években a fejlődő országok 

egy részében (pl. Kína, India stb.) is egyre növekvő mértékű lakosságcsoport jelent meg, akik már minőségi 

növényi és állati termékeket is képesek megvásárolni. A gabonanövények termelését tehát mennyiségi, minőségi 

szempontból egyaránt fejleszteni szükséges mind a fejlett, mind a fejlődő országokban egyaránt. 

Az élelmiszertermelés mellett a jövőben egyre nagyobb kihívást jelent a fejlődő, de a fejlett országokban is a 

megfelelő mennyiségű és minőségű víz biztosítása a lakosságnak, a mezőgazdaságnak, az iparnak és az egyéb 

gazdasági ágazatoknak. A Föld vízkészletének csak 2-3%-a az édesvíz, annak jelentős része pedig közvetlenül 

nem vagy nehezen hasznosítható. A globális klímaváltozás negatív hatásai is egyre fontosabbá teszik az öntözött 

területek nagyságának növelését. Legalább ilyen fontos a természetes csapadék hasznosulásának javítása a 

szántóföldi növénytermesztésben részben nemesítéssel, részben agrotechnikai eszközökkel. 

Gabonaféléket szinte a világ valamennyi országában termesztenek. A legfontosabb, legnagyobb területtel 

jellemezhető gabonatermesztő országok India, Kína, USA, Európai Unió, Oroszország, Ausztrália. Ezekben az 



 A GABONANÖVÉNYEK 

ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE 
 

 3  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

országokban az agroökológiai feltételeknek, a piaci igényeknek, a termesztési hagyományoknak megfelelően 

eltérő az egyes gabonafélék (kalászos gabonák, kukorica, egyéb gabonafélék) aránya. Így az USA-ban 

tradicionálisan meghatározó jelentőségű a kukorica termesztése, Kínában főleg kalászos gabonák (búza, rizs, 

egyéb) termesztése a jelentős, míg Indiában a kalászosok mellett az egyéb gabonafélék (cirok, köles stb.) 

termesztése is igen jelentős. Az egyes országok között igen jelentős különbségek tapasztalhatók. 

Magyarországon évtizedek óta a gabonafélék vetésterülete megközelítőleg állandónak tekinthető. A kukoricát 

1,2 millió ha, az őszi búzát 1,1 millió ha, az őszi és tavaszi árpát 300-350 ezer ha területen termesztjük. Az 

elmúlt évtizedekben csökkent a rozs (~40 ezer ha), a zab (~50 ezer ha), a cirok (~10 ezer ha), a rizs (~3 ezer ha) 

vetésterülete. Egyetlen gabonafélénél, a tritikale esetében lehetett területnövekedést tapasztalni (~150 ezer ha). 

A magyar mezőgazdaság egyik alapvető gondját a gabonanövények igen jelentős termelési volumene és az azt 

felhasználó állattenyésztési ágazatok igen jelentős állatlétszámának a csökkenése idézte elő az elmúlt két 

évtizedben. Míg az 1990-es évek elejéig a gabonatermelés és belső felhasználás (kiegészítve bizonyos mértékű 

exporttal) megközelítőleg egyensúlyban volt (az 1980-as években ~15 millió tonna összes gabonát termeltünk), 

addig napjainkban – kedvező évjáratokban – a megtermelt összes gabonának (~15 millió tonna) csak mintegy 

50%-át használjuk fel az országon belül. A termés másik felét export piacokon szükséges elhelyezni, ami 

számos ok miatt rendkívül nehéz. Egyrészt az exportpiacok évről-évre egyenletes ellátást igényelnek (nálunk 

egyik évről a másikra a megtermelt gabona mennyiség igen jelentősen ingadozik), másrészt az exporthoz 

egyöntetű, a piaci igényekhez igazodó minőség szükséges (ezt nem vagy csak részben tudjuk biztosítani), 

harmadrészt pedig jelentős szállítási költségek (~20-40 euro/t) terhelik a magyar gabona piacra jutását. 

Magyarország 2004. évi EU-hoz történő csatlakozása az intervenciós rendszer alkalmazása révén ezen a 

helyzeten átmenetileg javított. Jelenleg és a jövőben az intervenciós rendszer szűkülése várható (2010-ben a 

kukorica, 2011-ben az árpa és cirok került, ill. kerül ki az intervenciós növények köréből, korlátozott az 

intervenciós búza lehetséges mennyisége stb.). Megoldást a korszerűbb termesztéstechnológia alkalmazásával 

előállított olcsó, egyöntetű, piaci igényekhez igazodó minőségű, egyenletes szállítást biztosító 

gabonatermesztés, valamint a gabonacentrikus vetésszerkezetünk diverzifikációja jelenthet. 

Az elmúlt évtizedekben a termelésorientált (élelmiszer, takarmány) gabonatermesztés funkcionalitása jelentősen 

megváltozott, sokrétűbbé, sokoldalúbbá vált. A növénytermesztés, benne a gabonatermesztés 

multifunkcionalitása tehát egyrészt jelenti a termelési funkció további bővülését (ipari alapanyagok, 

energiatermelés stb.), másrészt olyan funkciók teljesülését, mint amilyen – többek között – a környezetvédelmi 

feladatok teljesülése (fenntarthatóság), vagy olyan közérdekű, társadalmi funkciók megvalósítása, amilyen a 

vidéki népességmegtartás, a foglalkoztatás, a szociális, a vidékfejlesztési, tájvédelmi és egyéb funkciók. 

Ezeknek a multifunkcionális céloknak a megvalósításában a gabonanövények azért foglalnak el központi helyet, 

mert vetésterületi arányuk a hazai szántóföldi növénytermesztésben döntő jelentőségű (a vetésterület 2/3-át 

foglalják el). A gabonanövények a multifunkcionális gabonatermesztésben a termelési funkciójukkal 

elősegíthetik a mezőgazdasági termelés diverzifikációját, a környezetvédelmi funkciójukkal prevenciót 

jelenthetnek a környezeti ártalmakkal szemben, míg a társadalmi funkcióik megvalósításával elősegíthetik a 

társadalmi-szociális struktúra továbbfejlődését (a „jólét” megteremtését). 

 

A világ és a hazai szántóföldi növénytermesztés, benne a gabonatermesztés a jelenben és a jövőben, 

hosszútávon csak akkor lehet társadalmi és gazdasági szempontból hatékony, ha megfelel a fenntarthatóság 

kritériumrendszerének. A fenntartható növénytermesztésnek az elmúlt időszakban számos meghatározása, 

definíciója jelent meg. Ezek valamennyien közösek abban, hogy a fenntartható növénytermesztés 

(gabonatermesztés) olyan termesztéstechnológiát jelent, amely nem rontja, hanem megtartja (sőt, ha lehet 

javítja) a termelés ökológiai feltételeit hosszú távon, megtartja, javítja az élővilág diverzifikáltságát, kiváló 

minőségű növényi termékeket állít elő és gazdaságilag is életképes termelési mód. Ezeket a látszólag 

egyértelmű, evidens kritériumokat azonban a gyakorlatban egyáltalán nem könnyű összhangba hozni, 

harmonizálni. Vannak olyan tényezők, amelyek a gabonanövények fenntartható termesztéstechnológiájának a 

megvalósítását segítik, néhány tényező pedig azt kedvezőtlen módon befolyásolja. Nagyon fontos tehát, hogy a 

termelési folyamatban a ható tényezők integrációját megteremtsük. 

Az integrált gabonatermesztésben az agroökológiai, biológiai-genetikai és agrotechnikai tényezők integrált 

alkalmazására törekszünk. Ehhez elengedhetetlenül fontos az agroökológiai tényezők (időjárási-éghajlati, 



 A GABONANÖVÉNYEK 

ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE 
 

 4  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

talajtani-domborzati elemek) pontos ismerete (nemcsak az átlagok, hanem az attól vett eltérések az időjárási 

elemeknél, a táblán belül táblarészek eltérő talajbeli, domborzati tulajdonságai), amelynek birtokában – valamint 

az alkalmazott agrotechnikai szint ismeretében – kell a biológiai alapokat (genotípus, vetőmag) megválasztani. 

Az agrotechnikai elemek kialakításánál részben a termőhelyi adottságokat, részben a termesztett fajta/hibrid 

speciális agrotechnikai reakcióit szükséges ismerni (termőhely- és fajtaspecifikus technológiák). 

 

Hazánkban a fenntartható, integrált, környezetbarát szántóföldi növénytermesztés (benne a gabonatermesztés) 

megvalósítását szolgálja a néhány évvel ezelőtt elkezdett AKG (Agrár Környezet Gazdálkodási) program. 

Ennek céljai elsősorban a fenntarthatóság, de elősegíti a hazai növénytermesztés versenyképességének javítását 

is. A programon belül horizontális (integrált, tanyás, ökológiai gazdálkodási célprogramok) és zonális 

(természetvédelmi, erózió elleni) célprogramok szerepelnek. A célprogramokban résztvevő gazdaságoknak be 

kell tartani az előírásokat, követelményeket a program ideje (5 év) alatt. A célprogramokban résztvevő 

gazdaságok társadalmi-gazdasági szempontból egyaránt kiemelt fontosságú feladatokat hajtanak végre, amelyek 

nagyobb szakmai felkészültséget, nagyobb odafigyelést, gondosabb agrotechnikát igényelnek. Ezt, az 

össztársadalmi célok megvalósítását, az állam többlet támogatással ismeri el. 

A legkisebb környezeti terheléssel – általában – az alkalmazott agrotechnikai modellek közül az ökológiai 

gazdálkodás jár. Az ökológiai gazdálkodás nem csak egyszerűen a mezőgazdasági termelés egyik speciális 

módja, hanem olyan gondolkodásmódot, társadalomfilozófiát is jelent, amely áthatja az emberek közötti, 

valamint az ember és társadalom közötti kapcsolatrendszert. Enélkül – csak termelésre leszűkítve – az ökológiai 

gazdálkodás nem lehet életképes, sikeres. Arra kell törekedni, hogy egy adott, ökológiai gazdálkodást folytató 

üzem termelő tevékenysége a mezőgazdaság mindkét alapágazatát (növénytermesztés és állattenyésztés) 

foglalja magába és lehetőség szerint egészüljön ki a termelésben kapott termékek kisebb-nagyobb mértékű 

feldolgozásával, azok piaci értékesítésével. 

Az ökológiai növénytermesztésre – a hagyományos, konvencionális termesztésről – több éves (általában 3 év) 

átállással lehet áttérni. Az ökológiai növénytermesztésben szintetikus anyagokat (pl. műtrágyákat, szintetikus 

növényvédő szereket), valamint GM növényeket tilos használni. Az agrotechnikában speciális eljárásokat, 

módszereket használunk (pl. vetésváltás, talajművelés, tápanyagellátás, növényvédelem stb.). Az ökológiai 

növénytermesztés folyamata és az előállított növényi termékek folyamatos ellenőrzés alatt állnak független 

szervezetek által. Az ökológiai növénytermesztésnek többféle formája jött létre, amelyek előírásai, termelési 

eljárásai, módszerei kisebb-nagyobb mértékben különböznek egymástól. 

Az ökológiai gazdálkodás a világ valamennyi kontinensén megtalálható. A mi értelmezésünknek megfelelő 

ökológiai növénytermesztést elsősorban Európában és Észak-Amerikában folytatnak. Kiterjedt területeket 

találunk Ausztráliában és Dél-Amerikában is, ezeken a területeken azonban korábban sem folytattak intenzív 

gazdálkodást, így ezek ökológiai területté történő konvertálása eltérő feladatokat jelentett. Az USA-ban az 

ökológiai gazdálkodást jelentős mértékben a zárt, vallási közösségek (pl. amishok, menoniták) folytatják. Az 

Európai Unió korábban és jelenleg is támogatja az ökológiai gazdálkodás bővülését. A fejlettebb nyugat-európai 

országok lakosságának az ilyen irányú társadalmi igénye és kereslete is kifejezett. Az EU célként tűzte ki, hogy 

2010-re a tagországok jelentős részében érjék el az ökológiai gazdálkodásra átállt területek a 10%-ot. Sajnos ezt 

csak néhány tagországban sikerült megvalósítani. Erre különösen jó példa a szomszédos Ausztria. A hazai 

ökológiai gazdálkodású területek az 1990-es évek második felében igen dinamikusan növekedtek. A 2000-es 

évek közepén – a nem megfelelő támogatási rendszer miatt – ez a növekedés megállt. Jelenleg hazánkban 

mintegy 120 ezer ha az ökológiailag művelt területek nagysága. Ennek több mint a felét (~57%) a rét, legelő 

teszi ki. A szántóföldi növények aránya ~40%, a kertészeti kultúrák (zöldség, gyümölcs, szőlő) pedig elenyésző 

arányt (~2-5) foglalnak el. Az ökológiai növénytermesztésnek hosszabb távon feltétlenül fontos szerepe lehet a 

hazai növénytermesztésben. Valószínűleg nem lesz meghatározó jelentőségű a különböző termelési módszerek 

közül, azonban növekvő társadalmi igények kielégítését szolgálja, export árualapot bővíti, valamint a 

környezetbarát termelési módokat szélesíti. 

A növénytermesztés gyakorlati technológiai egysége a tábla. Napjainkban az egyes technológiai műveleteket 

(pl. talajművelés, trágyázás, vetés, növényvédelem, öntözés, betakarítás) sematikusan végezzük el egy adott 

táblán, annak ellenére, hogy a táblán belül – különösen, ha nagyobb méretű a tábla – jelentősen eltérő 

tulajdonságú táblarészek találhatók. Célszerű lenne tehát az, hogy a táblán belül a különböző agrotechnikai 
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beavatkozásokat a termőhelyi, lokális feltételekhez adaptálva valósítanánk meg. Erre ad kitűnő megoldást a 

precíziós növénytermesztés. A precíziós növénytermesztés olyan eljárás, amelyben a táblán belül változtatjuk, 

adaptáljuk az agroökológiai feltételekhez az egyes agrotechnikai műveleteket. Ehhez a táblán belül 

helymeghatározásra (GPS rendszerek), a tábla talaj- és hozamtérképeire, az ennek alapján kidolgozott speciális 

agrotechnikára, valamint az ennek megvalósítását lehetővé tevő üzemeltetési software-re van szükségünk. 

Jelenleg a precíziós növénytermesztés technikai feltételei jórészt adottak, sokkal bonyolultabb azonban olyan 

üzemeltetési softwarek kidolgozása, amelyek lehetővé teszik a táblán belül, táblarészekre adaptált, szakmailag 

korrekt megvalósítást. A precíziós növénytermesztés eredményesen használható a talajművelésben, a tápanyag-

visszapótlásban, a vetéstechnológiában, a növényvédelemben, az öntözésben és a betakarításban egyaránt. 

Segítségével növekszik az agronómiai és ökonómiai hatékonyság, csökken(het) az input felhasználás, javul(hat) 

a növényi termék minősége, valamint csökken(het) a környezeti terhelés is. 

2. A gabonanövények termesztése 

2.1. Rövid történeti áttekintés 

A gabonanövény fajok túlnyomó többsége a Pázsitfűfélék (Gramineae) családjába tartozó kultúrnövények. Csak 

néhány faj (pohánka, amarant) tartozik más növényi családba. Termesztésbe, kultúrába vételük mintegy 10-12 

ezer évvel ezelőtt kezdődött a világ különböző területein, ökológiai igényeiknek megfelelően. A termesztett 

gabonanövények fontosabb géncentrumai között megtaláljuk a Közel-Keletet (búza, árpa, zab), Közép- és Dél-

Amerikát (kukorica, amarant), Ázsiát (rizs, pohánka) és Afrikát (cirok, köles) egyaránt. 

A középkortól, az addig ismeretlen kontinensek felfedezésével a különböző gabonanövények fokozatosan 

elterjedtek, meghódították azokat a kontinenseket, amelyeken azokat addig nem termesztették. Ezeken a 

kontinenseken ezek az ún. adventív gabonafajok rendkívül széleskörűen elterjedtek és meghatározó növényekké 

váltak (pl. a búza termesztése Észak- és Dél-Amerikában, Ausztráliában; a kukorica termesztése Európában és 

Ázsiában). 

 

A gabonanövények kultúrába vételétől napjainkig hatalmas fejlődésen ment keresztül a 

termesztéstechnológiájuk, valamint a biológiai alapok. Ezeket a változásokat igen jól tükrözik az elért, realizált 

termésátlagok. A termesztésbe vétel kezdetén (~10-12 ezer évvel ezelőtt) a termésátlagok 0,1-0,2 t/ha szinten 

mozogtak. Napjainkban – növényfajtától függően – a gabonanövényekkel megfelelő agrotechnika alkalmazása 

esetén 5,0-8,0 t/ha termésszintet érhetünk el átlagosan a gyakorlatban. Ennél nagyobb termések elérése sem 

ritkaság azonban a hazai növénytermesztésben mind a kalászos gabonáknál, mind a kukoricánál. Számottevő 

fejlődés volt tapasztalható a történelmi fejlődés során mind a biológiai alapok, mind az input szint, mind az 

energia-bevitel vonatkozásában. A legősibb termesztett genotípusok alig különböztek a vad fajoktól. Kezdetben 

a természetes szelekció, a későbbiekben a tudatos nemesítés (klasszikus nemesítés, biotechnológiai módszerek, 

ezek komplex alkalmazása, GM növények stb.) eredményeként – elsősorban a XX. századtól – egyre 

produktívabb, jobb agronómiai tulajdonságú, kedvezőbb minőségű fajtákat, hibrideket állítottak elő. A jobb 

genotípusok nagyobb termőképességűket csak intenzívebb input használattal tudták realizálni. A 

növénytermesztés története során tehát folyamatosan nőtt az input felhasználás intenzitása, az energia bevitel 

szintje a termelési folyamatban. Ennek szélsőséges formáját az iparszerű növénytermesztési modellben érte az 

indusztriális input felhasználás. E rendszerben – hasonlóan az ipari termeléshez – a környezeti, agroökológiai, 

biológiai feltételeket, folyamatokat teljes egészében külső inputokkal kívánták kiváltani. Ez nemcsak 

agronómiailag lehetetlen, hanem rendkívül pazarló, drága, egyúttal számos negatív hatással van a környezeti 

feltételekre. A napjainkban alkalmazott fenntartható növénytermesztési modellek ezeket a kedvezőtlen hatásokat 

jelentősen mérsékelik vagy teljesen megszüntetik. 
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A hazánkban termesztett gabonanövények alapvetően 3 nagy csoportba oszthatók: kalászos gabonák, kukorica, 

egyéb gabonafélék. A mi éghajlati feltételeink között alapvetően a mérsékelt égövi gabonafajok termesztése a 

meghatározó. Bizonyos melegkedvelő növényfajok (pl. kukorica) termesztésének északi határa fokozatosan 

mind feljebb tolódik, elsősorban a nemesítés eredményeként. Más melegkedvelő gabonanövények (pl. rizs) 

termesztésének északi határán található hazánk. Ennek a termesztése nemcsak speciális genotípusokat, hanem 

speciális agrotechnikát is igényel. Hazánkban a gabonanövények közül meghatározó jelentőségű a kukorica (1,2 

millió ha), az őszi búza (1,1 millió ha) termesztése. Relatíve jelentősebb területen történik az árpa (őszi árpa 

~170 ezer ha, tavaszi árpa ~120 ezer ha), a tritikale (~150 ezer ha), a rozs (~40 ezer ha), a zab ˙(~50 ezer ha) 

termesztése. A többi gabonanövény termesztése (durum búza, tönköly búza, rizs, indián rizs, szemes cirok, 

köles, fénymag, pohánka, amarant) országos szinten nagyon mérsékelt (néhány száz – néhány ezer ha) területen 

folyik. Adott termőhelyen, adott üzemben azonban ezeknek a vetésterületi aránya is megnőhet, ezeken a 

területeken kifejezetten fontos termesztett növényekké válhatnak. 

A gabonanövények termesztéstechnológiájának műszaki feltételrendszere az elmúlt évezredek során jelentősen 

változott. Különösen gyors és jelentős mértékű változások következtek be a XX. század ’50-’60-as éveitől 

kezdődően. Ezek a változások napjainkban is tartanak. A műszaki fejlesztések eredményeként a 

gabonanövények termesztéstechnológiájában radikálisan csökkent a kézi munkaerő szerepe, megnőtt ezzel 

szemben a szaktudásé. Napjainkban a gabonafélék termesztéstechnológiája teljes egészében korszerű, nagy 

teljesítményű gépekre alapozott a fejlett országokban. Ezzel jelentősen megnőtt a termelékenység. Korszerű 

gépekkel végezhetjük el a talajművelést, a tápanyag-visszapótlást, a vetést, a növényvédelmet, az öntözést és a 

betakarítást, azaz a gabonafélék teljes termesztéstechnológiája magas szinten gépesített. Ezek a megállapítások a 

fejlett országok gabonatermesztésére igazak (többé-kevésbé a hazai gabonatermesztésre is), azonban a fejlődő 

országok jelentős részén még napjainkban is igen jelentős az egyszerű gépek, az állati vonóerő és a kézi 

munkaerő kiterjedt használata. Ezeknél az országoknál azonban a legkorszerűbb technikák alkalmazásának 

nemcsak a pénzügyi korlátok szabnak határokat, hanem figyelembe kell venni a termelési hagyományokat, a 

foglalkoztatási-szociális szempontokat is. 

A műszaki-technikai feltételekkel párhuzamosan jelentős változások következtek be a gabonanövények 

termesztésének biológiai alapjaiban is. A gabonanövények biológiai alapjai magukba foglalják egyrészt a 

genotípust, másrészt a vetőmagot. Nagyon fontos, hogy a termelés csak akkor lehet hatékony, ha a kettő 

szinkronban van egymással. A jó genotípus (nagy termőképesség, jó termésbiztonság, kiváló minőség) csak 

megfelelő vetőmag (fémzárolt, jó csírázóképesség, tisztaság stb.) használata esetén tud érvényre jutni. 

Különösen fontos az öntermékenyülő növények esetében a fémzárolt vetőmag használata (megfelelő vetőmag 

felújítási hányad). 

 

Mind az öntermékenyülő, mind az idegentermékenyülő gabonanövényeknél a genotípust az adott ökológiai és 

agrotechnikai feltételek figyelembe vételével kell megválasztanunk. Intenzív genotípus nem tudja „hozni” a 

genetikai potenciálját kedvezőtlen ökológiai feltételek és extenzív agrotechnika alkalmazása esetén. Ez a 

megállapítás azonban fordítva is igaz. Napjainkban szinte valamennyi gabonafaj esetében igen széles 

fajta/hibrid portfólióval rendelkezünk, amely lehetőséget biztosít a növénytermesztő számára a tudatos 

fajta/hibrid megválasztásra. Sajnos ezzel az agronómiai és ökonómiai hatékonyságot javító eszközzel a 

gyakorlatban még nem élnek megfelelő tudatossággal a termelők. 

2.2. A gabonanövények termesztésének ökológiai 
feltételrendszere 

A gabonanövények termesztéstechnológiájában az ökológiai, biológiai és agrotechnikai tényezők 

összehangolására, harmonizációjára törekszünk. Ennek szintje, színvonala határozza meg a termésmennyiséget, 

termésbiztonságot és termésminőséget. E hármas feltételrendszerben alapvető fontosságú az agroökológiai 

feltételek ismerete. Az adott agroökológiai feltételek közé kell helyesen megválasztani a termesztendő 

gabonafajt (pl. csenozjom talajon kukorica, búza, homok talajon rozs, tritikale termesztése), a fajon belül pedig 

a megfelelő fajtát/hibridet. Fontos az is, hogy milyen intenzitású agrotechnikát alkalmazunk. 
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A gabonanövények termesztésének agroökológiai feltételrendszere magába foglalja az időjárási-éghajlati, 

valamint a talajtani-domborzati feltételeket. Az időjárási-éghajlati tényezők jelentős mértékben meghatározzák a 

biológiai alapok megválasztását, valamint az alkalmazott agrotechnikát. A biológiai alap, a genotípus 

megválasztásánál rendkívül fontos az adaptáció az eltérő, rendszerint szélsőséges időjárási feltételekhez. 

Különösen érvényes ez hazánkban, melynek területén az alapvetően kontinentális klímahatások keverednek 

óceáni ésmediterrán éghajlati elemekkel. A globális klímaváltozás hatása – az időjárás átalakulásán túl – 

jelentős mértékben megnövelte az extrém időjárási hatások előfordulásának gyakoriságát, valamint 

megjelenésük mértékét, súlyosságát. Az időjárási-éghajlati tényezők hatással vannak ugyanakkor szinte 

valamennyi agrotechnikai tényezőre a gabonanövények termesztéstechnológiájában. Figyelembe kell venni az 

időjárási feltételeket a vetésváltás, talajművelés, tápanyagellátás, vetés, növényvédelem, öntözés és betakarítás 

agrotechnikai műveleteinek a kialakítása során. 

Hasonlóan fontos szerepet játszanak a talajtani-domborzati viszonyok, feltételek egyrészt a biológiai alapok 

megválasztásánál, másrészt pedig az agrotechnika kialakításánál. Más genotípust kell választani adott 

növényfajon belül a jó, ill. rossz tulajdonságú talajokra. Az agrotechnikai elemek közül a talaj-domborzat szinte 

valamennyi elemre hatással van, de különösen fontos, kiemelést érdemlő a hatása a talajművelési rendszer, 

valamint a tápanyag-gazdálkodás esetében. 

 

A gabonanövények termesztésével szembeni mennyiségi és minőségi elvárások jelentősen növekedtek mind a 

világon, mind hazánkban. Ezeket a nagyobb elvárásokat ugyanakkor változó – az esetek döntő többségében 

romló – környezeti, ökológiai feltételek között kell teljesíteni. Bár korábban sokan vitatták, napjainkban az 

éghajlatkutatók jelentős része egyetért azzal, hogy globális klímaváltozás jelenségei zajlódnak le Földünkön. 

Ennek a globális klímaváltozásnak a lokális hatásai markánsan jelentkeznek hazánkban is. Az egzakt 

meteorológiai mérések kezdete (1870-es évektől) a hazai évjárattípusokat elemezve Szász Gábor professzor 

vizsgálatai egyértelműen azt igazolták, hogy a növénytermesztés szempontjából aszályos, száraz évjáratok 

gyakorisága 22,5%-ról 52%-ra nőtt. Alig változott a csapadékos évjáratok gyakorisága (22,5%, ill. 21,1%), 

viszont jelentősen csökkent az átlagos évjáratok aránya (55,0%-ról 26,3%-ra). A gyakorlatban ez azt jelenti, 

hogy – legalábbis statisztikai valószínűséggel – minden második év aszályos hazánkban. Ettől természetesen 

eltérések lehetnek a különböző agroökológiai tájegységekben. A felmérések is azt bizonyították, hogy az elemi 

károk közül az aszálykár jelentkezett a legnagyobb gyakorisággal (42,4%), míg a többi meteorológiai tényező 

okozta károk (jégkár, vízkár, fagykár stb.) gyakorisága lényegesen kisebb (16-20%) mértékű volt. 

Magyarország földrajzi elhelyezkedése miatt a különböző éghajlati hatások egyszerre, de eltérő mértékben 

jutnak érvényre az egyes évjáratokban, amely hatások jelentős mértékben próbára teszik a gabonanövények 

adaptációs képességét. Az átlagos éghajlattól eltérő hatások a kontinentalitást képviselik, amely különösen erős, 

negatív hatással van a gabonanövények fejlődésére és termésképződésére. A kontinentális időjárási hatások 

esetén a legnagyobb mértékű az átlaghoz képest a termésingadozás (17-50%), míg mediterrán és óceáni 

klímahatásoknál ennek mértéke lényegesen kisebb (2-17, ill. 0-7%). A szélsőséges időjárási hatásokat részben 

mérsékli, részben – a vízgazdálkodási szélsőségek miatt – felerősíti az, hogy hazánk a Kárpát-medencében 

helyezkedik el. Ilyen szélsőséges évjáratokban fordulhat elő az, hogy ugyanazon a táblán tavasszal belvíz fordul 

elő, majd a tenyészidő későbbi, nyári időszakában súlyos aszály lép fel. A kedvezőtlen időjárási-éghajlati 

hatásokat a megfelelő fajta/hibrid megválasztással, a szakszerű agrotechnikával jelentős mértékben 

mérsékelhetjük, teljesen eliminálni azonban nem tudjuk. 

Az ország néhány eltérő régiójában (Debrecen, Keszthely, Szeged) mért meteorológiai adatok (csapadék, 

hőmérséklet) elemzése azt bizonyította, hogy az elmúlt mintegy 130 év alatt az éves csapadék mennyisége 100-

150 mm-rel csökkent, az évi átlaghőmérséklet pedig 0,3-0,8oC-kal növekedett. Debrecenben az évi csapadék 
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csökkenése 130 mm volt 130 év alatt, ami évi 1 mm-es csökkenést jelent átlagosan. Ez az érték nem tűnik túl 

nagynak. Ha azonban figyelembe vesszük azt, hogy a havi átlagos csapadék mennyisége 40-70 mm között 

változik, akkor azt kell megállapítanunk, hogy az 1870-es évektől napjainkig 2-2,5 hónap csapadéka „tűnt el”, 

hiányzik a növénytermesztés szempontjából. Nagyobb terméseket kívánunk elérni, miközben az ökológiai 

feltételek folyamatosan romlanak. 

A gabonanövények termesztéstechnológiájának kialakítása során nem csak a talajtani-domborzati feltételek 

hatnak az agrotechnika kialakítására. A hatás fordítva is jelentkezik, vagyis a kölcsönhatási folyamatok során az 

alkalmazott agrotechnikai beavatkozások kisebb-nagyobb mértékben befolyásolhatják, módosíthatják a talajok: 

• fizikai-mechanikai tulajdonságait 

• kémiai paramétereit 

• víz- és tápanyag-gazdálkodási jellemzőit. 

Ezek a kölcsönhatások a gabonanövények termesztéstechnológiája során folyamatosan jelentkeznek, pozitív és 

negatív módon befolyásolva a talajtulajdonságokat. Sajnos a nem megfelelő agrotechnikai beavatkozások miatt 

a jó mechanikai tulajdonságú talajok aránya az elmúlt időszakban jelentős mértékben csökkent. Birkás M. 

professzor mérési adatai szerint az 1980-as évek elején a jó talajállapot 54%-ban fordult elő hazánkban, amely 

az 1990-es évek közepére 9%-ra csökkent. Ez a kedvezőtlen talajállapot napjainkra is érvényes. A szakszerűtlen 

talajművelés eredményeként a talajaink kedvezőtlen állapotát a rögösödés, az elporosodás, a tömörödés, a 

gyúrás egyaránt előidézhetik. 

2.3. A gabonanövények termesztésének biológiai alapjai 

A gabonanövények termesztéstechnológiájának meghatározó eleme – az ökológiai feltételeken és az 

agrotechnikai elemeken túl – a biológiai alap, amely magába foglalja a genotípus helyes megválasztását, 

valamint a szakszerű vetőmaghasználatot. A genotípust növénytermesztési szempontból 3 alapvető 

tulajdonságcsoport jellemzi: 

• termőképesség 

• termésbiztonság 

• termésminőség 

Ideális esetben az adott genotípus mindhárom értékmérő tulajdonságban maximális paraméterekkel rendelkezik. 

A nemesítés alapvető célkitűzése ez, azonban a gyakorlatban kompromisszumokat vagyunk kénytelenek tenni. 

Hangsúlyozni szeretnénk azt, hogy abszolút jó vagy rossz fajta/hibrid nincs. A genotípusban genetikailag 

determinált tulajdonságok expresszióját jelentős mértékben meghatározzák az ökológiai és agrotechnikai 

feltételek. Adott fajta/hibrid az egyik tájegységben kiválóan szerepel, más ökológiai feltételek között esetleg 

átlagos a termése. Adott fajta/hibrid extenzív agrotechnika mellett szerény termést képes realizálni, intenzív 

viszonyok között viszont rekord termést terem és fordítva. Egy fajta/hibrid esetében természetesen fontos lehet a 

genetikai termőképessége, de még fontosabb az, hogy ebből a gyakorlatban mennyit képes realizálni. A 

termésbiztonság szempontjából az abiotikus és biotikus stressztűrés, valamint bizonyos agronómiai 

tulajdonságok bírnak meghatározó jelentőséggel. A termésminőség szempontjából – elsősorban a 

felhasználhatóság miatt – célszerű általános (pl. a búza fehérjetartalma) és speciális minőségi paramétereket (pl. 

sikérterülés, esésszám stb.) megkülönböztetni. 

A fajta/hibrid helyes vagy helytelen megválasztása már a termesztéstechnológia kezdetén determinálja a 

gabonatermesztés agronómiai és ökonómiai hatékonyságát. Őszi búza és kukorica fajta/hibrid tesztelési 

kísérleteink azt bizonyították, hogy azonos ökológiai és agrotechnikai feltételek mellett, adott évjáratban a 

legkisebb és legnagyobb termést adó búzafajta között 1,5-3,0 t/ha, a kukorica hibridek között pedig 4,0-5,0 t/ha 

különbséget lehetett megállapítani. 

A gabonanövények genotípusai vetőmag formájában jelennek meg a növénytermesztési praktikumban. Alapvető 

fontosságú az, hogy ne csak a genotípus megválasztásánál járjunk el szakmailag körültekintően, hanem a 

vetőmaghasználatunk is lehetőség szerint kifogástalan legyen. A gabonanövények vetőmag előállítását (részben 

az ezt megelőző nemesítési módszereit) alapvetően meghatározza az, hogy milyen termékenyülési viszonyok 

jellemzőek rá. Ezek alapján a gabonanövények: 
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• öntermékenyülő (búza, árpa stb.) 

• idegentermékenyülő (kukorica, rozs stb.) 

növények csoportjaiba sorolhatók. Az öntermékenyülő gabonafajoknál szuperelit (SE), elit (E) és I., II., III. 

szaporulati fokokat különböztetünk meg. A SE és E nagyértékű vetőmagok előállítása szorosan kapcsolódik a 

nemesítő intézetek vetőmag-szaporításához. Viszonylag ugyancsak korlátozott az I. fok előállítása, a II. és III. 

fokokat azonban már széleskörűen állítják elő az üzemek. Bár öntermékenyülőek ezek a gabonafajok, mégis 

különböző okok miatt az egyes szaporulati fokokkal csökkenő termést lehet elérni azonos ökológiai és 

agrotechnikai feltételek mellett. A csökkenés mértéke az egyes szaporulati fokok között ~5%. Ezért szükséges a 

vetőmag felújítás, azaz magasabb szaporulati fokú (általában I. fok üzemi szinten) vetőmag vásárlása, majd 

annak üzemi felszaporítása. A vetőmag felújításnak optimális feltételek között 30-40%-nak kell lennie. Az 

utóbbi időben – az EU gyakorlathoz hasonlóan – hazánkban is bevezették az ún. „farmer seed” fogalmát, amikor 

az üzem saját magának állít elő vetőmagot, de azt nem fémzároltatja. 

 

Teljesen más helyzettel találkozunk az idegentermékenyülő növények vetőmag-előállításában. Ezeknél a 

gabonanövényeknél jelentős mértékben alkalmazzák a hibridizációt. A hibrid (F1) vetőmagot minden évben 

speciális agrotechnikával állítják elő, melyet a termelők minden évben megvásárolnak. Ugyan az F2 mag 

elvetésével is lehetséges növényállományt előállítani, de ez az állomány egyrészt rendkívül heterogén, másrészt 

a heterózis hatás (vegetatív, reproduktív és adaptív) sem jelentkezik. 

A gabonanövények vetőmag-előállítása során mind az öntermékenyülő, mind az idegentermékenyülő 

növényfajoknál számos speciális agrotechnikai műveletet szükséges végrehajtani, amelyek eltérnek az 

árunövények termesztéstechnológiájától. Ezeknek az előírásoknak és speciális műveleteknek a betartása 

különösen indokolt, mert a vetőmag termesztés során lényegesen nagyobb értékű végterméket állítunk elő, mint 

az árutermesztés esetén. 

 

Figure 1.2.  

 

3. A gabonanövények egyedfejlődése, a termesztés 
növényfiziológiai összefüggései az agrotechnikai 
elemekkel 

A gabonanövények ontogenetikai fejlődésük során az elvetett termésükből vegetatív és generatív növényi 

részeket képeznek, majd a termékenyülést követően kifejlődik a termésük. A különböző gabonafajok nagyon 

változatos egyedfejlődést mutatnak, az egyes fenofázisok, így a tenyészidejük hossza is jelentősen eltér 

egymástól (pl. a pohánka 80-100 napos, a kukorica 120-155 napos, az őszi búza 270-290 napos tenyészidővel 

jellemezhető). Valamennyi gabonafaj azonban megegyezik abban, hogy a vegetációs periódusuk két nagy 

fejlődési szakaszra osztható: vegetatív és generatív szakasz. A vegetációs periódus hosszát és az egyes 

fenofázisok bekövetkezésének idejét, azok időtartamát egy adott növényfajon belül kisebb-nagyobb mértékben 

befolyásolják, módosítják a környezeti feltételek (időjárás, talaj), a biológiai, genetikai tulajdonságok (a 

fajta/hibrid specifikus jellemzői), valamint a különböző agrotechnikai beavatkozások (tápanyagellátás, vetés, 

növényvédelem, öntözés stb.). Különösen fontosak azok a fenofázisok, amelyek a termésképződés 

szempontjából meghatározó jelentőségűek. Ezeket kritikus fenofázisoknak nevezzük. Ahhoz, hogy az 
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agrotechnikai beavatkozásokat megfelelő, lehetőség szerint optimális időben végezzük el, ismernünk szükséges 

az egyes gabonanövények fenofázisait, az azokra ható tényezőket. A gabonanövények ontogenetikai 

fejlődésének leírását, pontos, egzakt parametrizálását a különböző ontogenetikai osztályozási rendszerek 

(Feekes, Keller-Baggiolini, Zadok, Kuperman, BBCH) tartalmazzák. 

 

Az egyes fenofázisokban a gabonanövények egyedfejlődése során más és más agrotechnikai beavatkozással 

tudjuk befolyásolni a növényfaj vegetatív és generatív fejlődését, termésképződési folyamatait. Ezek az 

agrotechnikai beavatkozások részben megegyeznek, részben eltérnek a gabonafaj fejlődésének kezdeti (csírázás-

kelés), vegetatív, generatív (virágzás-termékenyülés) és a termésfejlődés időszakaiban. Rendkívül fontos, hogy 

pontosan ismerjük az egyes gabonafajok agrotechnikai optimumát, sőt azon belül a fajták/hibridek specifikus 

igényeit, amelynek biztosításával tudjuk adott ökológiai feltételek mellett az optimális termésmennyiséget és a 

maximális termésminőséget realizálni. 

A különböző környezeti tényezők (időjárás, talaj), valamint az agrotechnikai beavatkozások (tápanyagellátás, 

növényvédelem, öntözés stb.) a gabonanövények élettani, fiziológiai folyamatait változtatják meg, amely végső 

soron markánsan megjelenik a növény termésmennyiségében és termésminőségében. Érdemes 

növénytermesztési szempontból röviden áttekinteni azt, hogy a különböző ökológiai, genetikai és agrotechnikai 

tényezők hogyan és milyen mértékben hatnak a gabonanövények ontogenetikai fejlődésére, azok 

növényfiziológiai folyamataira. A gabonanövények fotoszintézisük típusa alapján C3 (búza, árpa stb.) és C4 

(kukorica, cirok) típusú növényekre oszthatók fel. A kétféle növénycsoport jelentősen eltér egymástól 

morfológiai és fiziológiai (CO2 megkötés módja) szempontból. A C4-es növények fotoszintézise magasabb 

környezeti hőmérsékleten és nagyobb fényintenzitás mellett, nagyobb intenzitással folytatódik, mint a C3-as 

növények esetében. 

Különbségek vannak ontogenetikai és fiziológiai szempontból a nagyobb állománysűrűséggel (pl. kalászos 

gabonafajok) és ritkább állománysűrűséggel (pl. kukorica) termesztett növények között. Az előzők esetében a 

populáció-, az utóbbi esetében az egyedi-produktivitás meghatározó jelentőségű. Ugyancsak fontos különbségek 

vannak ontogenetikai és fiziológiai szempontból az őszi, áttelelő és a tavaszi vetésű gabonafajok között. 

A gabonafajok termesztése során az elvetéséről, a vegetációs periódus kezdetétől az egységnyi területen 

található növényállománya folyamatosan csökken. A csökkenés mértékét ökológiai, biológiai és agrotechnikai 

tényezők befolyásolják. Különösen jelentős lehet az állománysűrűség csökkenése a populáció-produktivitású 

növények (őszi és tavaszi kalászos gabonák esetében). Ezt az állománycsökkenést azonban – részben vagy 

teljesen – kompenzálhatja a kalászos gabonák mellék(oldal) hajtást képző képessége (bokrosodás). Az őszi és 

tavaszi kalászos gabonák növényszámának csökkenése még normál körülmények között is bekövetkezik, 

amelyet azok bokrosodása kompenzálhat. Szélsőséges körülmények között a kalászos gabonák növényszámának 

csökkenése már kifejezetten hátrányos, terméscsökkenést idézhet elő. Ahhoz, hogy a kalászos gabonák 

fejlődését megfelelően biztosítsuk a növényállományokat folyamatosan agrobiológiai ellenőrzés alatt szükséges 

tartani és a megfelelő agronómiai beavatkozásokat végre kell hajtani. 

A gabonanövények esetében különbséget kell tenni a biológiai produkció (a teljes földfeletti növénytömeg, 

vegetatív + generatív részek együttes tömege), valamint a hasznos produkció (általában a szemtermés tömege) 

között. A kettő hányadosát nevezzük harvest-indexnek (HI). A biológiai és gazdasági produkciót részben az 

ökológiai tényezők (évjárat, talajtulajdonságok), a növényfaj genetikai és fiziológiai tulajdonságai (LAI, 

fotoszintetikus aktivitás, canopy, gyökérrendszer, vegetatív-generativ sink stb.), valamint az alkalmazott 

agrotechnika együttesen befolyásolják. A gabonanövények termésképződésének folyamatában növényfiziológiai 

szempontból különösen fontos: 

• a növényállományok sugárzásabszorpciója 

• az elnyelt sugárzás felhasználásának hatásfoka a szárazanyag képződésben 

• a képződött asszimiláták szállítása, megoszlása és felhalmozódása a termésben. 
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A növényfiziológiai ismeretek gyakorlati, növénytermesztési hasznosítását különösen jól lehet bemutatni a 

gabonanövények termését meghatározó termésképző elemek kialakulásának, az arra ható tényezők elemzésén 

keresztül. Ebből a szempontból a két legfontosabb gabonanövény csoport, azaz a kalászos gabonák és a 

kukorica eltérést mutat, így célszerű azokat külön-külön elemezni. A kalászos gabonák populáció-

produktivitással jellemezhető növényfajok, amelyeknél speciális terméskomponenseket szükséges figyelembe 

venni. Ennek legfontosabb specifikuma az, hogy a növények mellékhajtás képződésre képesek, így az elvetett 

szemszám és a termés között lényegesen lazább az összefüggése, mint az egyedi produktivitású növényeknél. 

(pl. kukorica). A kalászos gabonanövények termésmennyiségét az alábbi termésképző elemek határozzák meg: 

• a területegységre eső kalászszám (db/m2) 

• a kalászonkénti szemszám (db/kalász) 

• az ezerszemtömeg (g). 

 

Ezeket a terméskomponenseket, azok értékeit számos környezeti, biológiai, genetikai, fiziológiai és 

agrotechnikai tényező befolyásolja, amit – a gyakorlati lehetőségek között – optimális szinten igyekszünk a 

termesztéstechnológiában betartani. A termésképző elemek fejlődési dinamikájától függ a kalászos gabonák 

termésmennyisége. Nagyon fontos kiemelni azt, hogy az egyes termésképző elemek kialakulása annak vizuális, 

látható megjelenése előtt megtörténik. Így – többek között – a kalászdifferenciálódás megtörténik jóval azelőtt, 

hogy a kalászhányás fenológiai folyamatában a kalász láthatóan megjelenik. A kalászonkénti szemszám 

kialakulása – részben – tehát a kalászhányást megelőző mintegy 5-7 héttel előbb megtörténik. 

A kukorica alapvetően egyedi produktivitású gabonafaj. A kukorica szemtermésének kialakulása már a keléstől 

megkezdődik, amely folytatódik a vegetatív fejlődés időszakában, a virágzáskor és megtermékenyüléskor, 

valamint a szemtelítődés időszakában. A kukorica szemtermését az alábbi terméskomponensek határozzák meg: 

• a területegységre eső növényszám 

• a növényenkénti csőszám 

• a csövenkénti szemszám 

• az ezerszemtömeg. 

A kukorica ontogenetikai fejlődése során eltérő ütemben növeli az egyes növényi részek szárazanyagtömegét és 

eltérő ütemű a növényállományok tápanyagfelvétele is. Ennek során a környezeti (pl. szárazság) és 

agrotechnikai tényezők eltérő mértékben befolyásolják a kukorica fiziológiai folyamatait és ennek 

következtében a terméseredményét. A növényállományokban meghatározott különböző fiziológiai paraméterek 

(LAI, NAR stb.), valamint a tápanyagfelvételi modellek hasznos segítséget nyújthatnak a termesztéstechnológia 

továbbfejlesztésében. 

A termésképző elemek ismeretében végezhetjük el a termésbecslést a különböző gabonafajok esetében 

4. Minőség a gabonanövények termesztésében 

A gabonanövényeket sokoldalúan lehet felhasználni. Mind a fő-, mind a melléktermékük értékes, felhasználási 

területeik egyre bővülő tendenciát mutatnak. A gabonanövények főtermése – általában – a szemtermés, amelyet 

elsősorban a humán táplálkozásban, a takarmányozásban, a különböző iparágak nyersanyagaiként, 

üzemanyagként (bioetanol) és vetőmagként hasznosítunk. Értékesek a melléktermékek, amelyeket elsősorban az 

állattenyésztés alomanyagként, kisebb mértékben – részben feltárást követően – takarmányként, ipari 

nyersanyagként, energianyerésre használ fel. A szervestrágyázás, elsősorban az istállótrágyázás jelentős 

visszaszorulás miatt a gabonafélék növénymaradványai a talajba dolgozva rendkívül jelentős szervesanyag-

visszapótlást jelentenek a növénytermesztésben. Egyéb felhasználási területeik bizonyos ökológiai feltételek 
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mellett (zöldtrágyázás, talajvédelem) és bizonyos növényfajoknál (mézelő növény – pohánka) lehetnek 

fontosak. 

 

A gabonanövények termesztéstechnológiájának alapelvei alapvetően megváltoztak. A minőség meghatározó cél 

napjaink és a jövőbeli termesztéstechnológiákban. A korábbi időszakot a mennyiségi szemléletű 

növénytermesztés jellemezte a gabonanövényeknél. Ebben az alapvető cél a maximális, rekord termések elérése 

volt, miközben a minőségnek csak a minimumát biztosították. A jelen és jövő termesztéstechnológiájában a 

termésmennyiség optimumát, a termésminőség maximumát kívánjuk realizálni a gabonanövényeknél. 

 

A minőség olyan alapvető elem a gabonanövények termesztésében, amely nélkül nem képzelhető el már a 

piacra jutás sem. Olyan minőségű termékeket szükséges az egyes gabonafajok esetében előállítani, amelyek a 

különböző piaci szegmensek igényeit elégítik ki. Nem mindig az a legjobb, ami a legkiválóbb minőség (pl. 

javító minőségű búza), ha arra csak korlátozottak a piaci igények. A termelés során a differenciált piaci igények 

kielégítésére van szükség. 

A termesztéstechnológia során a különböző ökológiai, biológiai-genetikai és agrotechnikai tényezők nem 

azonos módon, mértékben hatnak a különböző gabonafajok termésmennyiségére és termésminőségére. A 

mennyiséget egy-egy tényező jelentősen determinálja, míg a minőség sok tényező együttes hatásaként jelenik 

meg. A limitáló faktor a mennyiség vonatkozásában elsősorban a környezet (ökológiai tényezők), míg a 

minőséget alapvetően a genetikai tulajdonságok, biológiai alapok határozzák meg. A termesztéstechnológia 

gyakorlati megvalósítása során célunk a mennyiségre és minőségre ható tényezők közötti kompromisszum 

megtalálása. 

A gabonanövények termesztéstechnológiája a minőség szempontjából a korábbi időszakban egydimenziós 

rendszerű volt, azaz a minőség alatt csak a termékminőséget értettük. Ennek a rendszernek az átértékelése 

szükséges. A korszerű gabonatermesztés technológiája minőség szempontjából 3 dimenziós rendszerű, amely 

magába foglalja 

• a termékminőséget 

• a technológiai minőséget 

• környezeti minőséget 

 

Ezzel a minőségfelfogással eleget tudunk tenni azoknak a korszerű növénytermesztési elveknek, amelyek a 

következők: 

• fenntarthatóság 

• környezetvédelem 

• élelmiszer- és takarmánybiztonság 
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• integrált, termőhely- és fajtaspecifikus technológia 

• agronómiai hatékonyság 

• jövedelmezőség. 
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Chapter 2. BÚZATERMESZTÉS 

1. A fenntartható, integrált búzatermesztés általános 
kérdései 

A búza egyike a legősibb termesztett kultúrnövényeinknek. Különösen meghatározó jelentősége volt a 

termesztésének és felhasználásának a történelmi időkben. Ez a jelentősége, a mindennapi kenyér tisztelete 

azonban napjainkban is megmaradt szerte a világon és hazánkban is. Nem véletlen, hogy bizonyos 

tájegységekben a népi nyelvben a búza szinonim szava az élet. 

A búzát mintegy 10-12 ezer évvel ezelőtt kezdték el termeszteni. Termesztésbe vételét minden bizonnyal 

elősegítette a búzafajok sokfélesége, produktivitása, igénytelensége, alkalmazkodó képessége. Kialakulásának 

területe az un. „termékeny félhold”, a mai Közel-Kelet területe lehetett. Még a történelmi időkben innen három 

irányú volt az elterjedése. 

 

Nyugat felé az európai kontinensen, kelet felé Ázsiában, dél felé pedig Észak-Afrikában és a mai Etiópia 

területén terjedt el és kezdték egyre szélesebb körben termeszteni a legegyszerűbb búzafajokat (Tr. 

monococcum, Tr. dicoccum, Tr. spelta). A sokkal nagyobb produktivitású Tr. aestivum és Tr. durum 

termesztése csak jóval később kezdődött. A régmúlt időkben azonos területen egymás mellett többféle búzafaj 

termesztése folyt és csak a legutóbbi évszázadban vált meghatározóvá a Tr. aestivum és részben a Tr. durum 

termesztése. Mostoha, kedvezőtlen termőhelyi feltételek mellett, a fejlődő és részben a fejlett országokban (pl. 

Tr. spelta) más búzafajok termesztése is folyik meglehetősen kis területen. Az amerikai kontinensen és 

Ausztráliában az európai felfedezők vitték be a búzát, ezeken a kontinenseken tehát adventív fajnak számít. Az 

elmúlt évszázadokban azonban vetésterülete jelentős mértékben nőtt mind Észak- és Dél-Amerikában, mind 

Ausztráliában, az itt található országok igen jelentős búzatermesztők és részben exportáló országok is. 

A búza alapvetően élelmet szolgáló növény. Szemtermésének jelentős kémiai összetevője a fehérje tartalma (11-

18%). Még jelentősebb az, hogy ún. sikérfehérjéket (nedves sikértartalom 30-38%) tartalmaz, amely lehetővé 

teszi, hogy élesztő, kovász hozzáadásával porózus, szivacsos bélszerkezetű kenyeret süthessünk belőle, 

amelynek nemcsak élvezeti, hanem dietetikai értéke is kiemelkedő. Más gabonafaj nem vagy csak kisebb 

mennyiségben (pl. rozs, tritikale) tartalmaz sikért. A búzából készült kenyérben a fehérje-szénhidrát arány éppen 

az emberi szervezet számára optimális (1:6), míg más élelmiszerekben ettől szűkebb (pl. állati termékek: hús, 

tej, tojás stb.), ill. ettől tágabb (pl. gyümölcsök, zöldségek) arányokat találunk. Nem véletlen az a megállapítás, 

hogy az ember kenyéren és vízen hosszú ideig képes önmagát fenntartani. A sikérfehérjék a több ezer évvel 

ezelőtt történt Aegilops (kecskebúza) fajokkal történő spontán kereszteződések eredményeként kerültek a búza 

genomjába. Ennek eredményeként jött létre a legfontosabb termesztett búzafaj, a közönséges búza (Triticum 

aestivum). 

A világon a búza a legnagyobb területen termesztett szántóföldi növényünk. Jelenleg közel 100 országban 

termesztik, amelyek elsősorban a mérsékelt éghajlati övben (óceáni, kontinentális, mediterrán) helyezkednek el. 

Jó alkalmazkodó képességét mutatja, hogy termesztése folyik a szubarktikus, szubtrópusi, arid, félsivatagi és 

sivatagi területeken egyaránt. Termesztése csak az arktikus és trópusi területeken nem lehetséges. Az elmúlt 

száz évben a világ búzatermesztésében jelentős változások következtek be. Az 1900-1960-as évek között a 

termelésnövekedést az extenzív források (vetésterület növekedett) adták, addig 1960-tól napjainkig a 

mennyiségnövekedés döntően az intenzitás növekedéséből (termésátlag növekedés) származott. Jelenleg a búzát 

mintegy 220 millió ha-on termesztik, az összes termése ~680 millió tonna, amelyből ~120 millió tonna kerül a 

világpiacra. A világon a búza legnagyobb termesztői az Európai Unió, India, Kína, Oroszország, de jelentős 

egyéb országok (Kanada, Ausztrália, Argentína, Ukrajna stb.) termelése is. Az elmúlt évtizedekben kialakult 

búza világpiacon tradicionálisan jelentős exportáló országok az USA, Ausztrália, EU, Kanada, Argentína, a volt 

szovjet utódállamok, míg az importálók döntő hányadát a fejlődő, elmaradott ázsiai, afrikai, közel-keleti 

országok adják. 
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Az emberiség két alapvető élelmiszer növényének (búza és rizs) arányeltolódása következett be az elmúlt fél 

évszázadban. Míg korábban a két növény a Föld lakosságának megközelítőleg 50-50%-ának nyújtott 

alapélelmiszert, addig napjainkban ez az arány a búza javára tolódott el (60:40%). A prognózisok szerint a búza 

iránti kereslet a jövőben tovább fog nőni (2020-ban elérheti a 720 millió tonnát a világon). 

A hazai búzatermesztés alapvető fontosságú ágazat volt az elmúlt évszázadokban. A történetének voltak 

kedvező időszakai (jelentős export a XIV-XV. és XVIII-XIX. században) és voltak nehezebb periódusai (pl. 

török hódoltság) is, de mindig megmaradt alap élelmet adó növénytermesztési ágazatnak, amelyre kitüntetett 

figyelmet fordítottak. 

 

A Trianon utáni Magyarországon a búzát mintegy 1,5 millió ha-on termesztették, nagyon mérsékelt 

termésátlagokkal (1,0-1,5 t/ha). Az elmúlt évtizedekben a búza vetésterülete csaknem állandónak tekinthető 

(~1,1 millió ha), a termésátlagok pedig az 1960-as évektől az 1980-as évekig (~5,0 t/ha) jelentősen növekedtek. 

Az 1990-es évektől kezdődően a pénzügyi-közgazdasági nehézségek, a birtokviszonyok változása, a 

szakértelem, a műszak háttér hiányosságai miatt egyrészt a termésátlagok csökkentek (~4,0 t/ha), ill. a 

termésingadozás mértéke jelentősen megnőtt (~60%). Ezt mutatják, hogy 2003. évben az országos termésátlag 

2640 kg/ha, míg a 2004. évben 5120 kg/ha volt, azaz a termések között 100%-os különbséget lehetett 

tapasztalni. Az évjáratok közötti ilyen jelentős eltérések a termesztéstechnológiai hiányosságok (input 

felhasználás alacsony szintje, műszaki feltételek hiányossága, szakismeret alacsony szintje, pénzügyi 

nehézségek stb.) miatt következett be. 

Magyarország egész területe alkalmas búzatermesztésre. A legnagyobb vetésterületi arányokkal az alföldi 

(Nagy-alföld, Kisalföld) és hozzá kapcsolódó területeken találkozhatunk. A búza kedvezőbb, nagyobb 

termésátlagai a dunántúli megyékre (Baranya, Tolna, Fejér) jellemző részben a kedvezőbb időjárási 

feltételeknek, részben a magasabb színvonalú termesztéstechnológiának köszönhetően. 

A búza főterméke a szemtermés, amelynek jellegzetes a morfológiai felépítése. A szemtermésének döntő 

hányadát (~80%) az endospermium teszi ki, amely szénhidrátokban gazdag összetevője a szemtermésnek. Bár 

kémiai összetételének a meghatározó hányadát a szénhidrátok (~65-70%) alkotják, mégis a felhasználás 

szempontjából a legfontosabbak a fehérjék (~11-18%), amelyek összetevői (albumin, globulin, gliadin, glutelin) 

mennyisége és minősége határozza meg a búzából készült élelmiszerek minőségét. Mellékterméke a szalma. 

 

Mind a fő-, mind a mellékterméket igen sokoldalúan hasznosítják. A szemtermését az élelmiszerként történő 

hasznosítása mellett kiterjedten használják takarmányként is. A humán táplálkozásban a cereáliák (elsősorban 

búzaliszt) fogyasztása fordított arányban áll az adott ország fejlettségi szintjével. A fejlett országokban 60-90 

kg/fő/év, a fejlődő országokban 200-350 kg/fő/év fogyasztás a jellemző. A világon az általunk fogyasztott 

kenyérfélék mellett nagyon sokféle kenyeret készítenek. A mediterrán országokban tradicionálisan igen jelentős 

a főtt tészták (spagetti, makaróni) fogyasztása, amelynek alapanyagát a Tr. durum adja. 

A búza minőségét nagyon sokféle mutatóval lehet jellemezni. Ezek alkalmazása és értékei a felhasználási 

irányoktól függően változhatnak. Napjainkban a hagyományos farinográfos vizsgálatok mellett egyéb vizsgálati 
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módszereket (alveográf, extenzográf stb.) is alkalmaznak. Hazánkban a legfontosabb hagyományos búza 

minőségi paraméterek a következők: 

• fehérjetartalom 

• sikértartalom (nedves) 

• sikérterülés 

• Hagberg-féle esésszám 

• vízfelvevő képesség 

• valorigráfos értékszám. 

A különböző pékáruk gyártásához különböző lisztfajtákat használnak fel. A sütőipar napjainkban jelentős 

mennyiségű adalékanyagot alkalmaz. Sokkal szerencsésebb lenne ezek mennyiségének csökkentése vagy 

elhagyása és kiváló minőségű lisztből hagyományos úton kenyeret és egyéb pékárut előállítani. 

 

Magyarországon – még nagyon kedvezőtlen évjáratban is – biztonságosan megtermelhető a lakosság 

búzaszükséglete (~1,2-1,3 millió tonna). A drasztikusan csökkenő állatállomány miatt a takarmánybúza igény 

egyre kevesebb (0,7-0,9 millió t). A relatíve mérsékelt belső szükséglet miatt (az éves belső búzafelhasználás 

~2,5 millió t) – évjárattól függően – változó mennyiségű (0,5-3,5 millió t) búzát kell exportpiacokon, esetleg 

intervención keresztül elhelyezni. A hazai búzaexport alapvetően kettős feladat megoldását követeli meg: 

egyrészt a piaci igényeknek megfelelő, kiváló minőség biztosítása, másrészt a kiegyenlített export árualap 

megteremtése. 

2. A búza morfo-fiziológiai tulajdonságainak 
összefüggése az agrotechnikával 

A búza egyedfejlődésére a kalászos gabonákra jellemző ontogenetikai fejlődés és fenológiai szakaszok a 

jellemzőek. Az egyes fenológiai szakaszok bekövetkezése a legtöbb esetben megállapítható, néhány esetben (pl. 

bokrosodás kezdete) nehezebb. Ugyanakkor egy-egy fenofázis (pl. bokrosodás, szárnövekedés) hosszú 

időtartamú (~20-60 nap). A búza fejlődési szakaszainak pontosabb meghatározására ezért létrehoztak 

ontogenetikai osztályozási rendszereket. Ezek közül a leggyakrabban alkalmazott rendszerek a következők: 

• Feekes-skála 

• Zadok-féle fenológiai kódrendszer 

• Kuperman-féle ontogenetikai alapok 

• Keller-Baggioli-féle fenológiai stádiumok 

• BBCH skála. 
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állapíthatók meg az agrotechnikai elemek és az ökológiai feltételek (termőhelyspecifikus agrotechnika), 

valamint az agrotechnikai elemek és a biológiai-genetikai tulajdonságok (fajtaspecifikus agrotechnika) között. 

A búza ontogenetikai fejlődése során bekövetkező morfo-fiziológiai változások alapvetően determinálják a 

termésképző elemek kialakulását, azok nagyságát. Ezek ismeretében termésprognózist készíthetünk a várható 

termésre. 

 

3. A búzatermesztés biológiai alapjai 

A Triticum nemzetséget a relatíve nagyobb fajgazdagság jellemzi. Ezeknek a fajoknak a rendszerezését az 

alábbi szempontok, jellemzők figyelembe vételével végezték el: 

• kromoszómaszám (poliploid sorozat) 

• vad – kultúr fajok 

• morfológiai tulajdonság (pelyvás-csupasz szem). 

A hosszú történeti fejlődés során a termesztett búzafaj (Tr. aestivum) kialakulásában igen fontos szerepet 

játszottak az Aegilops (kecskebúza) fajok. Az a szerencsés helyzet alakult ki a Triticum nemzetségben, hogy a 

ploidizáció eredményeként nagyobb termőképességű fajok alakultak ki. 

 

A világon sokféle búzafajt termesztenek, azonban ezek közül csak a közönséges búzának (Tr. aestivum) és a 

keményszemű búzának (Tr. durum) van gyakorlati jelentősége. Az előbbit a világ búzaterületének a 93-95%-án, 

az utóbbit ~3-4%-án, míg az összes többi kultúrbúzát ~1-2%-án termesztik. A fontosabb termesztett búzafajok 

más és más tulajdonságokkal jellemezhetők. 

A Tr. aestivum és Tr. durum fajoknak egyaránt van őszi és tavaszi életforma változata. Hazánkban a Tr. 

aestivum-nak szinte kizárólag csak az őszi, a Tr. durum-nak pedig túlnyomó részt (bár érzékenyebb a téli 

fagyokra) az őszi változatát termesztik. A tavaszi életforma termesztése csak kivételes esetekben fordul elő 

hazánkban („Tavasz búza, ravasz búza”). Az őszi változat – általában – megfelelő télállósággal rendelkezik, 

termőképessége pedig 20-50%-kal nagyobb a tavaszi változatnál. A „járóbúza” ősszel és tavasszal egyaránt 

vethető, termesztésével hazánkban ma már nem találkozhatunk. 

Az évezredek során a legelső, primitív búzafajokhoz (Tr. monococcum, Tr. dicoccum) képest igen jelentős 

változáson mentek keresztül mind morfológiailag, mind termőképességben, mind agrotechnikai reakcióiban, 

mind minőségben a ma termesztett búzafajok (Tr. aestivum, Tr. durum). 

A világon és hazánkban a legfontosabb termesztett búzafaj a közönséges búza (Tr. aestivum). A közönséges 

búza fajon belül eltérő morfológiai, ökológiai, minőségi és egyéb fajtacsoportokat lehet megkülönböztetni. A 

csoportosítás legfontosabb szempontjai a következők: 
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• morfológiai csoportok 

• ökotípusok 

• minőségi csoportok 

• érésidő csoportok 

• technológiai input igényük szerinti csoportok 

• előállításuk szerinti csoportok. 

Az elmúlt 2-3 évtizedben igen jelentősen bővült a hazai búza fajtaportfólió. Napjainkban az államilag minősített 

búzafajták száma meghaladja a százat. Mivel Magyarország EU tagország, így az EU-ban minősített búzafajták 

is termeszthetők hazánkban. Ezzel kapcsolatban azonban fontos tudni, hogy a búza kevésbé kozmopolita 

növényfaj, mint a kukorica, így az adott régióban nemesített búzafajták általában sokkal megbízhatóbbak. 

 

A korszerű búzafajtáknak három meghatározó tulajdonság csoporttal kell rendelkezniük: 

• nagy termőképesség 

• jó termésbiztonság 

• kiváló minőség. 

Mivel az ökológiai és agrotechnikai feltételek egymástól jelentősen eltérhetnek hazánkban tájegységenként, de 

üzemenként, sőt táblánként is, azért abszolút jó búzafajta nincs. A termelőnek gondos mérlegelés után kell a 

legmegfelelőbb búzafajtát megválasztania. A fajta megválasztás során a fontosabb szempontok a következők: 

• a termesztés célja 

• az ökológiai feltételek (évjárat, talaj, szélsőségek stb.) 

• a műszaki-technikai színvonal 

• az agrotechnikai szint 

• a pénzügyi-közgazdasági feltételek 

• a piaci értékesítési lehetőségek 

• a szakismeretek szintje. 

A közepes vagy nagyobb területen búzát termesztő gazdaságok esetében több búzafajta termesztése ajánlható, 

amellyel mérsékelhetjük a termelési kockázatot. 

A magyar búzanemesítés hosszú és sikeres utat járt be az elmúlt évszázadok során. A korábban kialakult búza 

tájfajtákat nemesített fajták váltották fel. Külön kiemelést érdemel ezek közül a Baross László által nemesített 

Bánkúti 1201 fajta, amely hosszú időn keresztül (1930-1960-as évek) meghatározó fajtája volt a hazai 

búzatermesztésnek. Ezt az extenzív fajtát az intenzívebbé váló agrotechnika (műtrágyázás, gépi betakarítás stb.) 

kiszorította és a legfontosabb fajtává a szovjet Bezosztája 1 fajta vált (1960-1975. közötti évek). Az 1970-es 

évek végétől indult meg újból a sikeres hazai nemesítés, elsősorban Martonvásáron és Szegeden. Az 1980 és 

1990-es években a magyar fajták a hazai búza vetésterület ~80-90%-át foglalták el. Az utóbbi években 

növekedett a külföldi fajták aránya. Egyúttal a fajtaváltás felgyorsulásának vagyunk részesei napjainkban. A 

régebbi fajtákat több évtizedig termesztették, addig a mai búzafajták átlagos élettartama a termesztésben 5-7 év. 

Ettől vannak eltérő, hosszabb élettartamú fajták is. Az utóbbi években hazánkban is megjelentek a hibridbúzák, 

amelyek a fajtabúzákétól eltérő termesztéstechnológiát igényelnek. 
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A jelenlegi búza fajtaválaszték igen bőséges a korai, közép és késői érésű fajtacsoportban. A nagyszámú fajta 

ellenére bizonyos fajták sokkal nagyobb arányban termesztettek. Ezek kiváló termőképességgel, 

termésbiztonsággal és minőséggel rendelkeznek, ami indokolta széleskörű elterjedésüket. Ezt mutatja, hogy a 

2009. évben elismert 138 búzafajta közül a 12 legnagyobb területen termesztett fajta a vetésterület 52%-át 

foglalta el. Kedvező, hogy a fajtaportfólión belül az elmúlt években nőtt a jó sütőipari minőséget adó fajták 

aránya. 

A búza nemesítése rendkívül nagy szakértelmet igénylő, hosszú szakmai és kreatív folyamat. A ma termesztett 

búzafajták nemesítése – különböző nemesítési eljárások felhasználásával – 10-15 évvel ezelőtt kezdődött. A 

nemesítőknek nemcsak sikeresnek kell lenniük a különböző értékmérő tulajdonságok javítása területén, hanem 

előre is kell gondolkodniuk a megfelelő genotípus létrehozása érdekében. 

Annak ellenére, hogy a búza öntermékenyülő növény, nagyon fontos – a hatékony termesztés alapja – a helyes 

fajtamegválasztás mellett a vetőmag-felújítás. A jó minőségű, fémzárolt vetőmag használata megteremti az 

alapját annak, hogy a termesztéstechnológia későbbi szakaszaiban használt inputok megfelelő hatékonysággal 

érvényesüljenek. A különböző szaporulati fokok (SE, E, I., II., III. fok) között – általában – mintegy 5-5%-kal 

csökkenhet a termés azonos ökológiai és agrotechnikai feltételek mellett. Ezért javasolható – még nehéz 

pénzügyi feltételek esetén is – a fémzárolt, jó minőségű vetőmag használata. 

4. Termesztéstechnológiai modellek a 
búzatermesztésben 

A búzát rendkívül változatos ökológiai feltételek között, igen eltérő színvonalú agrotechnika alkalmazásával, 

nagyon különböző genotípusok használatával termesztik mind a világon, mind hazánkban. Ezek az eltérő 

feltételek indokolttá teszik – az agronómiailag és ökonómiailag hatékony búzatermesztés érdekében – a 

termesztési tényezők (ökológiai, biológiai, agrotechnikai elemek) közötti rendszer kialakítását. Ezek a 

különböző búzatermesztési modellek. 

 

A befektetett agrotechnikai inputok színvonala alapján: 

• extenzív 

• low input 

• mid-tech 

• intenzív 

búzatermesztési modelleket különböztetünk meg. Valamennyi, eltérő intenzitású búzatermesztési modell lehet 

korszerű, hatékonyan alkalmazható, ha megfelelő fajtát, megfelelő ökológiai feltételek mellett koherens szintű 

agrotechnikával termesztünk. 

A sikeres búzatermesztésben igen fontos szerepet játszik a termőhely- és fajtaspecifikus modellek alkalmazása. 

Kedvezőtlenebb termőhelyi feltételek között az időjárási és talajtani feltételeket (termőhelyspecifikus modell), 

míg kedvező ökológiai feltételek esetén a búzafajta speciális agrotechnikai reakcióját (tápanyagellátás, vetésidő, 

csíraszám, növényvédelmi és betakarítási reakció) vesszük figyelembe (fajtaspecifikus modell). A gyakorlatban 

e két modellt tisztán sohasem alkalmazzuk, a kettő speciális, komplex alkalmazása teheti jövedelmezővé a 

búzatermesztést. 
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A világon, mint a legnagyobb területen termesztett szántóföldi növényfajt, a búzát sokféle 

termesztéstechnológiai modell alkalmazásával termesztik. Nagyon leegyszerűsítve ezeket a modelleket 3 

alapvető típust és ezek számtalan kombinációját lehet megkülönböztetni. Az „amerikai” típusú modellben (ilyet 

alkalmaznak az USA-ban, Kanadában, Ausztráliában, Argentínában stb.) a cél a maximális profit elérése, 

viszonylag mérsékelt input felhasználással, átlagos termésszinttel, egyúttal kiváló minőséggel. A nyugat-európai 

modellt az intenzív input használat, a rendkívül nagy termések és átlagos minőség jellemzi. A világon a 

legnagyobb területen a fejlődő országokban folyik búzatermesztés. Ez általában kedvezőtlen ökológiai 

feltételekkel, jelentős kézi munkaerő felhasználásával, alacsony termésátlagokkal jellemezhető. 

A magyarországi búzatermesztésben az amerikai és nyugat-európai modell sajátos keveréke található meg 

rendkívül változatos technológiai modelleket eredményezve. 

5. A búzatermesztés ökológiai feltételrendszere 

Hazánkban döntő a közönséges búza (Tr. aestivum) őszi változatának, ill. a biológiai alapok vonatkozásában 

ezeknek a fajtáknak a termesztése. Ezért a következőkben mind az ökológiai, mind az agrotechnikai elemek 

bemutatásánál az aestivum őszi búzafajtákat ismertetjük. 

A búza alapvetően igen jó adaptációs képességekkel rendelkező növényfaj mind az időjárási-éghajlati, mind a 

talajtani-domborzati feltételeket illetően. A búzát elsősorban a mérsékelt égövön termesztik. Termesztésének 

(őszi + tavaszi búza) határát az Ész. 20-65o és a Dsz. 20-40o közötti területek jelentik. Hazánk éghajlata 

mérsékeltövi, amelyben a döntően jellemző kontinentális klíma mellett az óceáni és mediterrán hatások is 

kisebb-nagyobb mértékben jelentkeznek. Ezért a nálunk termesztett búzafajták jó adaptációs képességgel kell 

rendelkezniük, a termesztéstechnológia kialakításánál pedig az ökológiai feltételeket meghatározó mértékben 

figyelembe kell venni. Az őszi búzát Magyarország egész területén lehet termeszteni, azonban az időjárási-

éghajlati feltételek a különböző régiókban eltérő mértékben kedveznek a termésmennyiségi, termésbiztonsági és 

termésminőségi szempontoknak. 

Az őszi búza 260-290 napos tenyészideje folyamán számos kedvező és kedvezőtlen időjárási jelenségnek van 

kitéve. A meteorológiai tényezők közül növénytermesztési szempontból a legfontosabb a hőmérséklet, a 

csapadék és a megvilágítás. Ezeknek a tényezőknek a búza növekedése és fejlődése szempontjából megvannak 

az optimális és minimum-maximum értékei, amelyek a vegetációs periódus során, fenofázisoktól függően 

folyamatosan változnak. Hőmérséklet szempontjából az őszi búzatermesztésben a téli hideg és a tavaszi-

nyárelejei meleg időjárás lehet kedvezőtlen a búza termésképződése szempontjából. A megfelelően fejlett 

búzaállományok igen jó télállósággal rendelkeznek akár hótakaró nélkül (-20 – -22oC), akár hótakaróval 

borítottan (-25 – -28oC). A legtöbb gyakorlati probléma nem az őszi edződés, nem a téli áttelelés, hanem a kora 

tavaszi felfagyás miatt szokott bekövetkezni (ápolási munka – hengerezés). A hirtelen, gyors tavaszi 

felmelegedés rontja a bokrosodást, a kalásziniciálódási folyamatokat. A nyárelejei-nyári kánikulai meleg 

hatására pedig a szemtelítődési, tápanyag-transzlokációs folyamatok szenvednek zavart, amely csökkenti a 

termésmennyiséget és rontja a minőséget. 

A búza relatíve mérsékelt vízigényű növény. Ezt bizonyítja, hogy hosszú tenyészideje során 480-550 mm vizet 

igényel, a transzspirációs koefficiense is mérsékelt (300-350 l/1 kg sz.a.). A vízfelvételének döntő hányadát az 

intenzív szárnövekedéstől a termékenyülésig (április közepétől – június elejéig) veszi fel. A vízellátás 

szempontjából ezen túlmenően kritikus szakasznak tekinthető az őszi időszak, amely hazánkban gyakran száraz, 

így rossz kelést, inhomogén búza állományok kialakulását eredményezi. 

A búza rövid-hosszúnappalos fotoperiodikusságot igénylő növényfaj, amely a mi éghajlati feltételeink között 

biztosított. 

A búza kiemelkedő termésre olyan ideális talajtípuson képes, amely nagy humusztartalmú, semleges kémhatású, 

középkötött, kedvező víz-, tápanyag-, hő- és levegőgazdálkodással jellemezhető. Ezek a csernozjom talajok. A 

világon a búzatermesztés fő övezetei a csernozjom talajokkal jellemezhető tájkörzetekben található. A búza 

azonban nagyon jó adaptálódó képességgel rendelkezik a talajokkal szemben is. Hazánkban is nagy területen 

termesztik a csernozjom talajon kívül barna erdő, réti és öntés talajokon. Ezek a talajtípusok csak részben 

felelnek meg a búza igényeinek, de megfelelő agrotechnikával ezeken a talajokon is jó termések érhetők el. A 

legkevésbé a szikes és homoktalajok alkalmasak a búza termesztésére a kedvezőtlenebb tulajdonságaik miatt. 

Ezeken a talajokon is folyik azonban búzatermesztés részben vetésváltási, részben egyéb okok miatt. E 

gyengébb talajokon különösen fontos a speciális agrotechnika alkalmazása. 
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A búza kedvező adaptációs képességének érvényre jutását elősegíthetjük a megfelelő fajtamegválasztással, 

valamint a szakszerű agrotechnika alkalmazásával. A vegetációs periódusban fellépő kedvezőtlen időjárási 

hatások és a kedvezőtlen talajtani tulajdonságok mérsékléséhez speciális agrotechnikát szükséges alkalmazni, 

amely elemek közül a vetésváltás, talajművelés, tápanyagellátás, vetéstechnológia, a növényvédelem, az öntözés 

és a betakarítás egyaránt fontos szerepet játszik. 

6. A búzatermesztés agrotechnikai elemei 

A búza termesztéstechnológiájának kialakításában a növénytermesztő a legnagyobb hatást az agrotechnikai 

elemek tudatos megválasztásával és koherens alkalmazásával gyakorolhat. A technológiai elemek nem azonos 

mértékben hatnak a búza termésmennyiségére és minőségére. A termésmennyiség szempontjából a technológia 

intenzitása alapvető fontosságú. Extenzív technológia esetében az ökológiai tényezők jelentős mértékben (60% 

hatás együttesen) eldönthetik a termésszintet. Az intenzív technológia alkalmazásával csökken a környezeti 

tényezők szerepe (25%-os együttes hatás), megnő az agrotechnikai tényezők termésmennyiséget befolyásoló 

szerepe. Átlagos 

időjárási feltételek mellett a búza minőségét 1/3 arányban a fajta, 1/3 arányban az ökológiai tényezők és 1/3 

arányban az agrotechnikai elemek határozzák meg. Ez azt jelenti, hogy a fajta és agrotechnika szakszerű 

használatával jelentős módon tudjuk a búza minőségét is befolyásolni. 

A következőkben az agrotechnikai elemeket tekintjük át logikai sorrendet követve. Didaktikai szempontból az 

egyes elemeket külön tudjuk tárgyalni. Fel szeretnénk azonban a figyelmet arra hívni, hogy ténylegesen, a 

gyakorlati termesztéstechnológiában az egyes agrotechnikai elemek között igen jelentős kölcsönhatások 

működnek, az egyik elem jelentős hatással van több más elem mennyiségére, hatékonyságára. 

6.1. Vetésváltás 

A vetésváltás különleges helyet foglal el a szántóföldi növények agrotechnikájában. Különlegességét az adja, 

hogy olyan agrotechnikai elem, amely pótlólagos befektetést nem igényel, ugyanakkor jelentős mértékben képes 

befolyásolni a felhasznált inputok (trágya, talajműveletek, növényvédelem, öntözés stb.) mennyiségét 

(csökkentheti vagy növelheti), de azok hatékonyságát (pl. 1 kg NPK műtrágya mennyiséggel elért búza 

szemterméstöbblet stb.) is. Ezért a vetésváltás különleges helyet foglal el a búza termesztéstechnológiájában. 

Az elővetemények direkt és indirekt módon befolyásolják a búza agrotechnikájának kialakítását. Különösen 

fontos volt a kedvező elővetemény megválasztása a korábbi évszázadokban, ezért a legfontosabb táplálék, a 

mindennapi kenyér megtermeléséhez jó előveteményt igyekeztek választani. Napjainkban is fontos az 

elővetemény megválasztása a búzatermesztés hatékonysága szempontjából, de korántsem olyan döntő, mint a 

korábbi évszázadokban. A búza korszerű termesztéstechnológiájában a kedvezőtlen elővetemény hatásokat 

jelentősen mérsékelhetjük más agrotechnikai eszközökkel (trágyázás, talajművelés, növényvédelem, öntözés, 

fajta stb.), amely azonban jelentősen növelheti a költségeket. 

A búza elővetemények értékelésénél a legfontosabb szempontok a következők: 

• az elővetemény lekerülési ideje 

• az elővetemény talajra gyakorolt hatása 
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• a visszamaradt növényi maradványok mennyisége és minősége 

• a növényvédelmi összefüggések. 

A fenti szempontok alapján a búza előveteményeit 

• jó 

• közepes 

• rossz 

elővetemény kategóriákba sorolhatjuk. Fontos azonban azt tudni, hogy a fenti kategóriák sohasem jelentenek 

abszolút értéket. Az elővetemények relatív értéke jelentősen változhat akár pozitív, akár negatív irányba attól 

függően, hogy milyen egyéb agrotechnikai beavatkozást végeztünk el (vagy esetleg nem végeztünk el). Ennek 

megfelelően fontos, hogy olyan komplex termesztéstechnológiát hajtsunk végre, amely a jó elővetemény pozitív 

hatásait megtartja, a kedvezőtlen elővetemény értékét pedig javítja. 

 

A vetésváltás nem csak az előveteményeket, hanem az utónövények megválasztását is magába foglalja. A búza 

gyakorlatilag valamennyi szántóföldi növénynek jó előveteményt szolgáltat, kivéve önmagát és más kalászos 

gabonákat. A búzát önmaga után maximum 2 évig célszerű vetni. Ezt követően már terméscsökkenéssel kell 

számolnunk részben a különböző növényvédelmi problémák, részben a növénymaradványok bomlási termékei, 

a különböző növekedés gátló anyagok felhalmozódása miatt (talajuntság jelensége). 

A hazai vetésszerkezet az elmúlt két évtizedben végtelenül leegyszerűsödött. A szántóterület meghatározó 

részén (85%-án) öt növény termesztése folyik (kukorica, búza, napraforgó, árpa, repce). Ez jelentős mértékben 

korlátozza az ésszerű vetésváltás 

 

 

megvalósításának lehetőségeit. Napjainkban – országos átlagban – a búza 1/3 önmaga, 1/3 kukorica és 1/3 pedig 

egyéb növények után kerül. Meghatározó jelentőségű tehát az elővetemények között a búza és a kukorica, 

melyek rossz, legfeljebb közepes elővetemény kategóriát képviselnek. Éppen ezért rendkívül fontos azoknak a 

legfontosabb agronómiai szabályoknak a betartása búza és kukorica elővetemények után, amelyekkel jelentősen 

mérsékelhetjük – ha teljesen meg nem is szüntethetjük – azok búzára gyakorolt kedvezőtlen hatásait. 

Érdekes különbségek tapasztalhatók a mennyiségi és minőségi célú búzatermesztés előveteményeiben. A kettő 

nem teljesen egyezik meg. Mennyiségi szempontból a hüvelyes növények kiválóak, míg minőség szempontjából 

a nem pillangós növények (pl. repce), vagy a napraforgó, korai szemes, hibrid-, csemegekukorica lehetnek jó 

elővetemények. 

6.2. Talajművelés 
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A búza agrotechnikai műveleteinek kialakításánál sohasem lehet sematikusan, csak egyféleképpen gondolkodni 

és azt a gyakorlatban megvalósítani. Minden esetben igazodnunk szükséges az állományok fejlettségéhez, a fajta 

igényéhez, az ökológiai feltételekhez, a már korábban elvégzett agrotechnikai elemek hatásaihoz. Különösen 

igaz ez, különösen fontos a sematikus alkalmazás elkerülése a búza talajművelési rendszerének a kialakításában, 

a műveletek és a talajművelő eszközök megválasztásában. Didaktikai szempontból azonban mégis szükségesnek 

látszik néhány fontosabb talajelőkészítési modell bemutatása a búzatermesztésben. 

A búza termesztéstechnológiájának egyik leggyorsabban fejlődő, változó eleme a talajművelés mind annak 

elméleti megalapozása, mind annak gyakorlati, műszaki-technikai megvalósítása vonatkozásában. Az elmúlt 

évszázadokban a búza talajművelési eszközrendszere korlátozott számú (eke, borona, henger) és rendkívül 

gyenge minőségű (pl. faeke, seprűborona) volt. A XX. század kezdetétől napjainkig rendkívül gyorsan fejlődött 

a talajművelés eszközrendszere. Új talajművelő gépek (pl. tárcsa, lazítók, magágy-készítők), ill. új 

gépkapcsolások (talajművelő eszközök együtt, talajművelő eszköz + vetőgép együtt stb.) jelentek meg. Új 

módszerek terjedtek széleskörűen el (pl. szántás nélküli talajművelés, minimum- és zéró tillage, 

környezetkímélő, víz- és humuszkímélő stb.). 

A búza talaj-előkészítésének tágabb értelemben vett célja az, hogy a növény vegetációs periódusa során 

biztosítani tudjuk a növény fejlődéséhez kedvező talajállapotot, más agrotechnikai ráfordítások kedvező hatását, 

valamint a talajvédelmet. A talajművelés közvetlen célja pedig az, hogy a búza vetésének idejére a megfelelő 

magágyat biztosítsuk. 

A búza talajművelési rendszerének kialakításánál számos tényezőt komplex módon szükséges figyelembe venni, 

melyek a következők: 

• - a növény biológiai igénye 

• - a talajtulajdonságok 

• - az ökológiai feltételek 

• - az elővetemény 

• - energia- és költségtakarékosság 

• - rendszerszemlélet 

• - az erő- és munkagép-ellátottság és kapacitás. 

Az őszi búza talaj-előkészítése során 4 műveletcsoportot lehet megkülönböztetni, amelyeket egymással 

kombinálva, összevonva is elvégezhetünk. Klasszikusan az alábbi talajműveleteket végezzük el az őszi búza 

esetében: 

• előkészítő műveletek 

• alapművelet 

• alapművelet elmunkálása 

• magágy-készítés. 

Egészen szélsőséges esetben (pl. direktvetés) a talajművelés elmarad, ill. minimális mértékűre redukálódhat. A 

klasszikus műveletcsoportok közül kitüntetett fontosságú az előkészítő műveletek (tarlóhántás + zárás, 

tarlóápolás + zárás) megfelelő minőségben (mulcsréteg kialakítása) és időben történő elvégzése. Ezzel tudjuk 

megalapozni az alapművelés megfelelő minőségét, ill. az azt követő talajműveleteket. Ezzel teremthetjük meg a 

búzatermesztés szempontjából legjobb, biológiailag beéredett talajállapotot a vetés idejére. 

Az alapművelés megválasztásánál figyelembe szükséges venni azt, hogy az őszi búza nem kívánja a 

mélyművelést. Sokkal inkább igényesebb a talajművelés minőségére. Ezért – amennyiben ez lehetséges – 

kerülni kell a nem indokolt szántást. Helyette célszerűbb tárcsás, lazító, ill. kombinált talajművelő eszközök 

használata. Bizonyos esetekben szakmailag indokolt lehet a szántás elvégzése búza alá, akkor sem kötelező 

azonban (pl. önmaga utáni termesztéskor; erózióra hajlamos területen; évelő pillangósok feltörése esetén; 
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nagyon kötött, mély fekvésű, belvizes területen; istállótrágya vagy nagy tömegű növénymaradvány 

alászántásakor stb.). 

Az őszi búza talaj-előkészítési rendszereit gyakorlati szempontból korán és későn lekerülő elővetemények utáni 

csoportra oszthatjuk. A korán lekerülő elővetemények esetében különbséget célszerű tenni 

• kiváló elővetemények 

• búza elővetemény 

• évelő pillangós elővetemény 

után végzett talajművelési rendszerek között. Ezek műveletszáma, a művelő eszközök megválasztása jelentősen 

eltér egymástól. 

 

A későn lekerülő elővetemények után a talaj-előkészítés legnagyobb problémáját a rendkívül korlátozottan 

rendelkezésre álló idő, valamint a kedvezőtlen talajállapot (száraz, nedves) és a szármaradványok mennyisége 

okozza. Későn lekerülő elővetemények utáni talaj-előkészítési rendszert 

• kevés szármaradványt 

• sok szármaradványt 

visszahagyó elővetemények utáni talaj-előkészítésre célszerű felosztani a gyakorlatban. 

 

Birkás Márta professzor kutatásai jelentősen hozzájárultak a búza korszerű talajművelési rendszerének a 

kialakításához. A búza talajművelésének megválasztásánál számos szempontot indokolt figyelembe venni. 

A gyakorlatban a búza talajművelésénél használható eszközöket az alábbi csoportokra oszthatjuk a fő műveleti 

hatásuk alapján: 

• forgatást végző 

• lazítást végző 

• tömörítést végző 

• talajfelszínt alakító 

• magágy-készítést végző 

talajműveleti eszközök. Napjainkban a búza talaj-előkészítésénél rendkívül széleskörű, korszerű a művelő 

eszközök választéka. 

6.3. A búza tápanyagellátása 

A tápanyagellátás különleges, központi helyet foglal el az őszi búza termesztéstechnológiájában, ugyanis a 

tápanyagellátás direkt és indirekt módon befolyásolja a többi agrotechnikai elem érvényesülését. A búza 

tápanyag-ellátási rendszere komplex, magába foglalja a trágyázáson kívül a talaj tápanyagtőkéjével történő 
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gazdálkodást, a szervestrágyázást, a szerves anyagok visszapótlását, a melléktermékek hasznosítását, a 

különböző talajjavító anyagok használatát és egyéb tényezőket. 

A búza tápanyagigényes és a trágyázást kifejezetten megháláló növény. Mind a tápanyaghiányt, mind a 

tápanyagtöbbletet (elsősorban a nitrogén esetében) jól jelzi, azaz kiváló tápanyag-indikátor növény. Rendkívül 

fontos a búza esetében a harmonikus tápanyag-visszapótlás (a N mellett a P és K, esetenként a mezo- és 

mikroelemek pótlása), amelynek az alapját a szakszerűen elvégzett talajvizsgálatokon alapuló trágyázási 

tanácsadás kell, hogy jelentse. A búza tápanyag-ellátási rendszerében rendkívül fontos a növénytermesztési és 

környezetvédelmi szempontok összehangolása. Ez agronómiailag hatékony és egyúttal környezetbarát 

trágyázást jelent. 

 

A hazai, korszerű műtrágyázásról az 1960-as évek elejétől beszélhetünk. Ekkor dolgozta ki Bocz Ernő 

professzor azt a 20 éves koncepciót, amely a műtrágya adagokat 15 kg/ha-ról mintegy 300 kg/ha NPK értékre 

növelte. A tápanyagellátás, a műtrágyázás mennyiségi és minőségi fejlesztése teremtette meg az alapját a 

fajtaváltásnak, más agrotechnikai elemek (pl. talajművelés, növényvédelem) fejlesztésének, a műszaki-technikai 

alapok gyökeres megváltoztatásának. Ezek együttes eredményeként az 1,0-1,5 t/ha országos termésátlagok 5,0-

5,5 t/ha-ra nőttek, a termesztéstechnológia soha nem látott ütemben korszerűsödött az 1970-es és 1980-as 

években részben a tudományos kutatás, részben az egyetemi oktatás, részben a termelési rendszerek hatására. 

Az 1990-es évektől a hazai műtrágya felhasználás rendkívüli mértékben visszaesett és napjainkban is mérsékelt 

a felhasználás (~90-100 kg/ha NPK országos átlagban). Ez azt jelenti, hogy kedvező termésátlagokat figyelembe 

véve a műtrágya visszapótlás mértéke – saját számításaink szerint – mintegy 38%-os. Ennek döntő hányada – 

agronómiailag kedvezőtlen módon – nitrogén, míg a foszfor és a kálium visszapótlás minimális mértékű. Ennek 

eredményeként – reprezentatív országos felméréseink alapján – a talajok tápanyag-ellátottsági szintje 

fokozatosan csökkent. Nitrogén esetében a jó ellátottságú talajok aránya az 1985. évi 35%-ról 10%-ra csökkent 

2005. évben, a foszfor esetében 45%-ról 15%-ra, a kálium esetében pedig 45%-ról 25%-ra esett vissza a jó 

ellátottságú kategóriába tartozó talajok aránya. 

 

A talajok tápanyagforgalmának a meghatározásánál a tápanyagtőkét, a tápanyagok átalakulási sebességét 

(tápanyagfluxus), a felvehető tápanyagkészletet szükséges figyelembe venni. A búza tápanyagfelvételét 

ökológiai, biológiai és agrotechnikai tényezők egyaránt befolyásolják. 

A korábbi évtizedekben alkalmazott intenzív trágyázási rendszer jellemzője a maximális termésszint realizálása, 

a talaj tápanyagkészletének a növelése volt. A napjainkban alkalmazott környezetkímélő trágyázási rendszer 

ettől lényegesen eltérő célú. Ebben az esetben optimális termésszintet kívánunk elérni, célunk pedig a növénnyel 

kivont tápanyagmennyiség (esetleg annál valamivel nagyobb) visszapótlása, azaz a mérlegelv érvényesítése. 

A búza tápelemeit makro-, mezo- és mikroelemek csoportjába sorolhatjuk. A makroelemek egy részét (C, H, O) 

a környezetből (víz, levegő) veszi fel a búza. A többi tápelem felvételének döntő forrása a talaj. A búza életében 

valamennyi tápelemének rendkívül fontos, nélkülözhetetlen jelentősége van. Ezek a tápelemek egyrészt a 

különböző kémiai anyagok képződésében és felépítésében, másrészt különböző fiziológiai folyamatok 

katalizálásában töltenek be nélkülözhetetlen szerepet. Az okszerű tápanyagellátás agronómiai megtervezésénél 

és megvalósításánál elengedhetetlenül fontos az egyes tápanyagok élettani jelentőségének, felvételi 

dinamikájának, a felvett mennyiségének az ismerete. 

Az összes tápelem közül – természetesen harmonikus tápanyagellátás esetén – a legfontosabb a nitrogén. Ez a 

legreaktívabb tápelem, ennek hiánya vagy többlete vizuálisan is azonnal jelentkezik. A többi elemnél – az esetek 

túlnyomó többségénél – a hiány általában látens módon jelentkezik. A hiány miatt az állományfejlődésben, a 

termésképződésben jól látható jelek nem mutatkoznak, ugyanakkor a hiány terméscsökkenésben érzékelhető. A 
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többi tápelem túladagolása sem okoz általában specifikus, látható tüneteket (ellentétben a N-nel), hanem 

rendszerint más elemek felvehetőségét rontja. 

A tápanyaghiány, tápanyagtöbblet és az optimális tápanyagellátás jól tanulmányozható a búza esetében a 

tenyészedényes kísérletekben. Tudományos és gyakorlati szempontból a legértékesebb eredményeket a 

különböző talajtípusokon beállított tartamkísérletek szolgáltatják. 

Napjainkban számos probléma jelentkezik az őszi búza tápanyag-ellátottságában. A nem megfelelő mennyiség, 

a N-túlsúly, a talaj- és növényvizsgálatok hiánya, az új módszerek korlátozott alkalmazása, az interaktív hatások 

figyelmen kívül hagyása egyaránt rontja a búza trágyázásának a hatékonyságát. 

Az egyes tápelemek hiánya eltérő mértékű terméscsökkenést idézhet elő a búzatermesztésben. A hiányos 

makroelem ellátás 10-60%-kal, a nem megfelel mezo- és 

 

mikroelem ellátás pedig 5-15%-kal, ill. 2-10%-kal csökkentheti a búza termését, de egyúttal rontja a 

termésminőséget is. Minél intenzívebb búzatermesztési modellt alkalmazunk, a gyakorlatban annál több tápelem 

válik nélkülözhetetlenné a modellnek megfelelő termésszint realizálásához. 

A búzaállományok által felvett tápanyagok (ezek részben a talajból, részben a kijuttatott műtrágyákból 

származnak) mennyisége igen tekintélyes lehet. A makroelem felvett mennyisége 100-300 kg/ha/elem, 

mezoelemeké 15-50 kg/ha/elem, a mikroelemeké pedig 0,01-2,5 kg/ha/elem értékek között változik. A 

hektáronként felvett összes tápanyagmennyiség átlagos termés esetén 300-400 kg, rekord termés esetén 700-800 

kg lehet. 

 

A búza okszerű trágyázási rendszerének megtervezéséhez nem csak a tápanyagok felvett mennyiségét, hanem a 

tápanyagok felvételi dinamikáját is ismerni szükséges. Ebből a szempontból a makroelemek (NPK) 

tápanyagfelvételi üteme jelentősen eltér egymástól és 

 

jellegzetes különbségeket mutat. A nitrogén őszi felvétele minimális. Intenzív felvétel az intenzív szervesanyag-

gyarapodás időszakában történik, majd az érés időszakában a N-felvétel újból jelentősen lecsökken. A foszfor-

felvétel a legegyenletesebb a három makroelem felvételi ütemét összehasonlítva. Nagyon leegyszerűsítve 

megállapíthatjuk, hogy a foszfor 1/3-át ősszel, 1/3-át tavasszal, 1/3-át pedig koranyáron veszik fel a 

búzaállományok. Speciális a kálium-felvétel dinamikája. Már ősszel is jelentős K-felvétel (~25%) történik, majd 

koratavasszal az összes K-nak mintegy 70-75%-át veszi fel a búza. A későbbiekben a K-felvétel gyakorlatilag 

megszűnik, sőt az érés időszakában K-leadás történik a gyökéren keresztül. 

A búza okszerű trágyázási rendszerének megtervezéséhez ismerni szükséges: 

• a talaj felvehető tápanyagkészletét 

• a tervezett termésszintet 

• a fajlagos tápanyag igényt 
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• a különböző korrekciós tényezőket. 

A búza fajlagos tápanyagigénye az alábbi értékekkel jellemezhető: 

N -> 2,0-3,0 kg/100 kg fő- és melléktermék 

P2O5 -> 1,0-1,5 kg/100 kg fő- és melléktermék 

K2O -> 1,8-2,5 kg/100 kg fő- és melléktermék. 

Átlagosan az őszi búza esetében a következő trágyaadagok kijuttatása javasolható: 

N -> 60-140 kg/ha 

P2O5 -> 30-70 kg/ha 

K2O -> 40-90 kg/ha 

Az elmúlt két évtizedben jelentősen megnőtt az államilag minősített búzafajták száma. Ez nem csak mennyiségi 

növekedést eredményezett, hanem jelentős minőségi változások is bekövetkeztek. A különböző búza 

genotípusok igen nagymértékben különböznek egymástól a különböző agrotechnikai tényezőkre adott 

reakciójukban. Ez indokolja azt, hogy a különböző búzafajták esetében a fajta optimális igényét biztosító 

agrotechnikát, azaz fajtaspecifikus agrotechnikát alkalmazzunk. Ilyen agrotechnikai elem, amelynél a fajták 

sajátos, speciális igényét célszerű figyelembe venni a következő: 

• vetésváltás 

• trágyázás 

• vetéstechnológia 

• növényvédelem 

• öntözés 

• betakarítás. 

Három évtizedes tartamkísérleti eredményeink alapján a búzafajtákat 4 jellegzetes csoportba lehetett besorolni: 

• a természetes tápanyaghasznosító képességük 

• a trágya hasznosító képességük 

• a maximális termésük 

• az optimális N + PK műtrágya adagjuk 

alapján. Ezek a fajtacsoportok a következők: 

• korszerű tápanyagreakciójú fajtatípus 

• extenzív fajtatípus 

• intenzív fajtatípus 

• korszerűtlen fajtatípus. 

Az egyes fajtatípusok jellemzőit és igényét a trágyázási rendszer kialakításánál és gyakorlatánál feltétlenül 

figyelembe szükséges venni. 

A búza gyakorlati trágyázási rendszerében különböző trágyaféleségeket alkalmazhatunk. Napjainkban a 

műtrágyák használata a döntő jelentőségű. Az istállótrágyázást a búza nem hálálja meg. Ha mégis adunk alá 

istállótrágyát azt a búza után következő, az istállótrágyázást megháláló növény (pl. cukorrépa) miatt tesszük. A 

búza gyakorlati trágyázási rendszerében 
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• alaptrágyázást (PK 100%, a N kisebb része) 

• fejtrágyázást (megosztott N kijuttatása) 

• kiegészítő trágyázást (meszezés, levéltrágyázás) 

különböztetünk meg. Különösen fontos az intenzív termelés esetén a tavaszi N-műtrágyák többszöri (télvége, 

szárbaindulás, kalászolás) megosztott kijuttatása, amellyel igazodunk a búza N-felvételi dinamikájához, 

valamint elősegítjük az állományok bokrosodását, a kalászdifferenciálódást és végül a szemtelítődést és jobb 

sütőipari minőség kialakulását. 

A trágyázás hatékonyságát számos tényező befolyásolja, melyek közül 

• az ökológiai feltételeket (időjárás, talaj) 

• a biológiai alapokat (fajta) 

• az agrotechnikai tényezőket (elővetemény, talajművelés, vetés, trágyázás, növényvédelem, öntözés, 

betakarítás) 

szükséges kiemelni. 

A búza trágyázási rendszerének tudományos megalapozásához, továbbfejlesztéséhez nélkülözhetetlenek azok a 

kutatások, amelyek eltérő ökológiai, agrotechnikai feltételek között, a különböző tartamkísérletekben folynak. 

Ezek eredményei bizonyították a trágyázás mennyiségi és minőségi hatékonyságát, a termésbiztonságot növelő 

hatását, a fajtaspecifikus trágyázás fontosságát, valamint a trágyázás hatékonyságát befolyásoló tényezők 

szerepét. 

 

6.4. Vetéstechnológia 

A búza termesztéstechnológiájának a vetéstechnológia nem kritikus eleme. Ezt az agrotechnikai műveletet jól, 

az optimumokat betartva szükséges végrehajtani. Ugyanakkor a vetésnél elkövetett hibák végigkísérik az 

állományok növekedését és fejlődését a keléstől a betakarításig. Az itt elkövetett hibákat a későbbiek során 

kisebb-nagyobb mértékben mérsékelni lehet, de megszüntetni nem tudjuk. A vetéstechnológiában elkövetett 

hibák ronthatják más agrotechnikai elem (pl. vetésváltás, talajművelés, trágyázás, növényvédelem, öntözés) 

hatékony érvényesülését. A vetéstechnológiában elkövetett hibák önmagában is – az interakciókon túl – 

terméscsökkenést és minőségromlást idézhetnek elő. 

A búza öntermékenyülő növény. Termesztéstechnológiájában a vetéshez jó minőségű, fémzárolt vetőmagot 

szükséges használni. A saját fogású mag biológiai értéke általában rosszabb a fémzárolt vetőmagnál. A nem 

fémzárolt vetőmag használata esetén a későbbi agrotechnikai beavatkozások hatékonysága kisebb mértékű. A 

búza vetőmagjának minőségét szabvány írja elő. 

A búza vetéstechnológiájának egyik kulcskérdése a vetésidő helyes megválasztása. Mind az optimálisnál 

korábbi, mind a későbbi hátrányos az állományok fejlődése szempontjából. Az optimális vetésidőt számos 

tényező határozza meg. Hazánkban a búzát október 5-25. között célszerű elvetni. A gyakorlatban különböző 

okok miatt (pl. késői elővetemény, csapadékos időjárás, talaj-előkészítési és vetési kapacitás korlátozottsága 

stb.) megcsúszik a búza vetése. A búza a megkésett vetésidőt képes kisebb-nagyobb mértékben tolerálni, de 

terméscsökkenés következik be. Kedvező tavaszi időjárás esetén a novemberi vetések is megfelelő termést 

adhatnak. A nagyobb területen búzát termesztő gazdaságok kisebb hibát követnek el akkor, ha a vetést 

szeptember végén-október elején megkezdik, így a vetésük nem tolódik át novemberre. 

A búzát hagyományosan gabona sortávolságra (12, esetleg 10-15 cm) vetjük. A kivetendő csíraszámot számos 

tényező befolyásolja. Optimális csíraszámnak a 4-6 millió/ha tekinthető (átlagosan 5 millió/ha). A gyakorlatban 

– helytelenül – sokszor nem vetendő csíraszámot, hanem magtömeget adnak meg (200-280 kg/ha). A búza a 
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kisebb csíraszámot, vagy az esetleges kisebb mértékű téli kipusztulást jól képes kompenzálni nagyobb 

bokrosodással kedvező tavaszi időjárás esetén. Hazánkban a szélsőséges tavaszi időjárás (télből – átmenet 

nélkül – nyáriasra vált az időjárás) miatt a csíraszám mérséklésének határai vannak. A búza optimális 

vetésmélysége 4-6 cm. Ebben az esetben a bokrosodási mélység kb. 3 cm-nél alakul a talajban, ami optimális a 

búza áttelelése és a bokrosodása szempontjából. Az optimális vetésmélységet is több tényező befolyásolja. A 

búza esetében különböző vetésmódokat alkalmazhatunk. A hagyományos vetés a legelterjedtebb, amelynél a 

teljes talajfelület bevetésre kerül. Nagyobb táblákon, illeszkedő gépsorok (trágyázás, növényvédelem gépei) 

esetén célszerű a művelő utas vetésmód alkalmazása. A kieső területet a szegélyhatás miatt jobban fejlett 

növények kompenzálják. A művelő utak más agrotechnikai munkák pontosabb, gyorsabb elvégzését teszik 

lehetővé. A szórva vetést és direktvetést speciális feltételek mellett, nagyon kis területen alkalmazzák jelenleg 

hazánkban. 

6.5. Növényvédelem 

A gabonanövények, így az őszi búza növényvédelmének az alapját az integrált védekezés jelenti. Célunk, hogy 

az integrált növényvédelem széleskörű eszközrendszerének a felhasználásával a kémiai védekezési eljárásokat a 

lehető legkisebb mértékűre korlátozzuk egyrészt az agronómiai és ökonómiai hatékonyság növelése, másrészt a 

környezetvédelmi szempontok, harmadrészt pedig az élelmiszerbiztonságai előírások betartása érdekében. A 

búza integrált növényvédelmében a kémiai eljárások csak végső megoldásként jöhetnek számításba, ha más 

módszerek nem vagy csak részleges megoldásokat eredményeznek a növényvédelmi problémákra. A búza 

integrált növényvédelme az alábbi fő területeket foglalja magába: 

• a termőhely helyes megválasztása 

• a fajtamegválasztás 

• a fajtamegválasztás 

• a kémiai védekezési eljárások. 

A növényvédelem a búza agrotechnikai feltételrendszerében igen fontos, ún. interspecifikus szerepet tölt be. Az 

ökológiai, biológiai és agrotechnikai tényezők a növényvédelem hatékonyságán keresztül fejtik ki hatásukat a 

búza termésmennyiségére, termésbiztonságára és termésminőségére. Az integrált növényvédelem színvonala, 

hatékonysága alapvetően meghatározza az őszi búzatermesztés eredményességét. Számos aktuális probléma 

jelentkezik a búza növényvédelmének valamennyi területén, amelynek megoldása különösen nagy odafigyelést 

igényel. 

Gyomszabályozás 

Az utóbbi időben a gyomirtás kifejezés helyett gyakran használjuk a gyomszabályozás elnevezést, amely jól 

jelzi azt a szemléletváltozást, ami a gyomokkal szembeni védekezésben bekövetkezett. A búza 

gyomszabályozásában célunk az, hogy a gyomosodás, a gyomborítottság mértékét olyan szintre szorítsuk vissza, 

amely a búza állományok optimális növekedését, fejlődését, termésképződését nem befolyásolja negatívan. Nem 

célunk tehát adott területen a gyomok teljes körű kiirtása, csak olyan szintre történő visszaszorítása, amely 

agronómiai szempontból már elfogadható. Ez kevesebb költséget, kisebb környezeti terhelést jelent. 

A búza egyrészt – elsősorban a tenyészidő első szakaszaiban (ősszel és koratavasszal) – gyomosodásra 

hajlamos, másrészt meglehetősen kedvező (a tenyészidő későtavaszi-koranyári időszakában) gyomkompetíciós 

képességgel rendelkezik. A búzaállományokban előforduló gyomok csökkentik a kultúrnövény életterét, a 

rendelkezésre álló víz és tápanyagok mennyiségét, terjeszthetnek bizonyos kórokozókat, a betakarított termésbe 

bekerülve mérgezést okozhatnak. Az elgyomosodott állományok betakarítása nehezebb, összességében a 

gyomok jelentősen csökkentik a búza termésmennyiségét és termésminőségét. Ennek mértéke a 

gyomborítottságtól és az előforduló gyomfajok összetételétől függ. 

A sikeres gyomszabályozás csak integrált módon valósítható meg a búzatermesztésben. Ennek során a 

termőhelyi feltételeket, a fajtát, az agrotechnikai elemeket különös gondossággal kell megválasztani. Ezek nem 

megfelelő hatékonysága esetén kerülhet sor a herbicid-használatra. 
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Az országos gyomfelvételezés adatai azt bizonyították, hogy a búza gyomosodása – a szakszerű agrotechnika és 

a herbicid-használat miatt – az 1950-es évektől (30%) fokozatosan csökkent az 1980-as évek közepéig (10%-os 

átlagos gyomborítottság). A nem megfelelő közgazdasági és agronómiai feltételek miatt az utóbbi időben a 

gyomosodás újbóli növekedése következett be (1995-ben 25%-os gyomborítottság a búzaállományokban 

országosan). 

A búza gyomosodását, azon belül a gyomfajok összetételét számos környezeti, biológiai, agrotechnikai tényező 

befolyásolja. E tényezők között igen jelentős, erős kölcsönhatások működnek. 

A búza kémiai gyomirtása csak akkor lehet hatékony, ha egyrészt ismerjük a területen előforduló 

gyomborítottságot, a gyomfajok összetételét, másrészt a herbicidek kijuttatásánál a környezeti és műszaki 

feltételek is megfelelőek. A búza vegyszeres gyomirtását gyomfelvételezésnek kell megelőznie. 

A gyomfelvételezéseket a búza és a gyomok fejlődési fenofázisaihoz, valamint a környezeti feltételekhez 

szükséges igazítani. A „0” felvételezést csak a csapadékos Dunántúlon és Észak-Magyarországon indokolt 

elvégezni az időjárási feltételektől függően. Általában tehát a gyomfelvételezéseket tavasszal végezzük el, 

melynek során más és más gyomnövénycsoportok borítottságát és fajösszetételét határozzuk meg. 

Az elmúlt évtizedekben jelentős mértékben megváltozott a búzaállományok gyomösszetétele, amely a gyomirtás 

technológiájának és az alkalmazott herbicidek választékának a módosítását eredményezte. A korábban igen 

fontos, meghatározó gyomfajok 

 

mezei acat, aprószulák stb.) jelentősége mérséklődött, míg bizonyos nehezen irtható, erősen szabdalt levelű 

kétszikű gyomnövények (ebszékfű, ragadós galaj, tyúkhúr stb.) igen fontossá váltak. Nőtt bizonyos egyszikű 

gyomfajok (pl. széltippan, vadzab) jelentősége is, amelyet csak speciális herbicidek használatával szoríthatunk 

vissza a búza állományokban. A gyomösszetételben bekövetkezett változásokat a herbicidek megválasztásánál, 

a gyomirtási technológiák kidolgozásánál feltétlenül figyelembe szükséges venni. 

Az őszi búzában sokféle herbicidkezelést alkalmazhatunk. Ezek lehetnek: 

• preemergens 

• őszi posztemergens 

• tavaszi posztemergens 

kezelések. A preemergens kezeléseknek napjainkban gyakorlatilag nincs jelentősége. Ezt az eljárást csak 

különleges esetekben érdemes alkalmazni (rendkívül jelentős gyomfertőzöttség, igen erőteljes kezdeti 

gyomosodás, nagy értékű vetőmag-előállítás stb.). Fontos, hogy a vetés után minél előbb megtörténjen a 

preemergens herbicid kijuttatása, a talaj pedig egyenletesen elmunkált, egyenletes felszínű, legalább 1,5% 

humusztartalmú legyen. 

Az őszi posztemergens kezeléseket csak ritkán alkalmazzuk, elsősorban az ősszel csapadékos és gyomosodásra 

hajlamos területeken, a korai gyomkonkurencia kikapcsolására. A gyomirtás általános szabályai mellett ez 

esetben különösen fontos az alacsony hőmérsékleten is megfelelő hatású herbicidek kiválasztása. Ügyelnünk 

kell arra, hogy a búzát 3. leveles állapottól kezelhetjük a különböző herbicidekkel. 
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A búza vegyszeres gyomirtásának meghatározó, döntő jelentőségű periódusa tavasszal van. Elvileg a búza 

megfelelő gyomkompetíciós képességgel rendelkezik. Ha az állomány fejlődése erőteljes, az állomány „beállt”, 

hiánymentes, a gyomosodás mértéke átlagosnál kisebb, veszélyes, nehezen irtható gyomok nincsenek, abban az 

esetben a vegyszeres gyomirtást el is hagyhatjuk tavasszal. Az esetek jelentős többségében azonban a 

búzaállományok fejlettsége heterogén, hiányhelyek találhatók, erőteljes a gyomfejlődés, veszélyes gyomok is 

előfordulnak, így tavaszi gyomirtásra szükség van a tábla bizonyos részein (pl. a forgókban vagy egyes 

táblarészeken), vagy a teljes tábla területén. A gyomirtó szerek megválasztásánál figyelembe kell venni a 

gyomfelvételezés eredményeit. Ennek megfelelően általában a kétszikű gyomok ellen kell védekezni. 

Egyszerűbb, könnyebben megoldható a gyomirtás, ha nagylevelű, hormonhatású szerekkel könnyen irtható 

kétszikű gyomok fordulnak elő a területen. Ezek a herbicidek (2,4D, MCPA) olcsóak és egyszerűen 

használhatók, a búzánál fitotoxikusságot általában nem okoznak. Figyelni kell azonban arra, hogy a 

készítmények csak szárbaindulásig juttathatók ki, mert a búzának ún. fizikai szelektivitása van e herbicidekkel 

szemben. Az esetek döntő részében azonban a könnyen irtható kétszikű gyomok mellett nehezen irtható kétszikű 

gyomok is megtalálhatók a területen. Ebben az esetben jól használhatók a kombinált (hormon + egyéb 

hatóanyag), a szulfonil-karbamid és egyéb hatóanyagú készítmények. Az egy- és kétszikű, a zömében egyszikű 

gyomokkal, ill. a vadzabbal fertőzött területeken speciális herbicidek használata indokolt. 

A herbicidek használata a búzaállományokban kisebb-nagyobb mértékű stresszhatással van a kultúrnövényre is. 

A legnagyobb problémát a helytelenül (általában megkésve) megválasztott herbicidkezelési időpont jelenti. 

Ugyancsak odafigyelést igényel az átfedések (dupla dózis) elkerülése. Vizsgálatainkban kisebb eltéréseket 

találtunk a búzafajták herbicid hatóanyagokkal szembeni ellenálló képességében is. 

A búza gyomnövényei rendkívül változatosak. Ezek zömében kétszikűek, de előfordulnak egyszikű fajok is. A 

jellemző gyomjai a búzának egyévesek, melyek közül meghatározóak – életciklusuk megegyezik a búzáéval – a 

T2 gyomok, de jelentős számban találunk T1 és T3 gyomokat, a későn betakarított búzában pedig T4 

életformájú gyomokat. Az évelő gyomfajok közül kétszikű (mezei acat, aprószulák) és egyszikű (tarackbúza, 

csillagpázsit, nád) egyaránt előfordulnak – bizonyos termőhelyi feltételek mellett – a búzaállományokban. A 

gyomok felismerésénél különösen tekintettel kell arra lenni, hogy a gyomirtást megelőző időszakban, a 

gyomfelvételezéskor a gyomok szikleveles vagy fiatalnövény fejlettségi állapotban vannak. Ezek morfológiai 

jellemzői jelentősen különbözhetnek a kifejlett növénytől. 

Az őszi búza gyomirtására használt herbicidek köre meglehetősen nagy, annak ellenére, hogy az elmúlt 

időszakban – az EU előírásoknak megfelelően – több gyomirtó szer engedély okiratát visszavonták. A búzában 

használható herbicidek jelentős része más kalászos gabonában is alkalmazható. A gyomirtó szerek 

megválasztása nagy gondosságot igényel mind az agronómiai, mind az ökonómiai hatékonyság szempontjából. 

A búza herbicid-használatában ismernünk szükséges a kijuttatás optimális idejét. Bár bizonyos gyomirtó szerek 

egész fejlett búzában (pl. zászlóslevél megjelenéséig) is alkalmazhatók, a gyakorlatban azonban arra is 

figyelemmel kell lennünk, hogy a búza megnövekedett levélzete ne akadályozza a herbicidek gyomokra 

lejutását. Ezért, praktikusan 3 noduszosnál nagyobb fejlettségnél a herbicidek hatékonysága erősen csökken. A 

tenyészidő végén a totális gyomirtó szerek kijuttatása csak elgyomosodott búzaállományokban lehet szükséges 

esetenként. 

 

A búza gyomirtó szereinek alkalmazásánál feltétlenül indokolt a különböző hatóanyagcsoportok 

hatásmechanizmusának, a kijuttatás körülményeinek az ismerete a megfelelő hatékonyság elérése érdekében. 

Betegségek és ellenük történő védekezés 

A búza gyökérzetét, vegetatív és generatív növényi részeit a vetőmagjának elvetésétől egészen a növény 

betakarításáig folyamatosan veszélyeztetik a különböző kórokozók. A búza betegségeinek a döntő része gombás 

eredetű megbetegedés, néhány vírus is gondokat okozhat. Az egyes növényi részeket – elsősorban – az alábbi 

betegségek veszélyeztetik: 
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A különböző betegségek fertőzési forrása nagyon eltérő lehet. A fertőzés történhet a maggal, a talajból, a 

különböző növényi részekről (növénymaradványok, élő növények). Ezek a védekezés hatékonysága érdekében 

ismernünk szükséges. 

A búza növényi kórokozói jelentős mértékben csökkenthetik a termés mennyiségét, ronthatják annak minőségét. 

Különösen veszélyes kórokozók a fuzárium, a szárrozsda, a 

 

levélrozsda, a levélleszáradást okozó betegségek. A lisztharmat szinte minden évben megjelenik kisebb-

nagyobb mértékben a búza állományokban, azonban egyrészt komolyabb károkat nem okoz, másrészt a 

védekezés jó hatékonysággal megoldott. A különböző üszögbetegségek ellen a csávázószerek alkalmazása 

védelmet biztosít. 

A búza növényi kórokozói, betegségei elleni védekezés alapját az integrált növényvédelem jelenti. Ebben 

nagyon fontos szerepet játszik a termőhely okszerű megválasztása, a betegségekkel szemben toleráns vagy 

rezisztens fajták termesztése, a különböző agrotechnikai beavatkozások szakszerű alkalmazása és végső 

megoldásként a kémiai védekezési módok. 

 

A búza gombás megbetegedéseit alapvetően, a gyakorlati védekezés szempontjából két nagy csoportra 

oszthatjuk: 

• biotróf kórokozók (lisztharmat, rozsdák) 

• nekrotróf kórokozók (pirenofóra [helminthosporium], fuzárium) 

A két kórokozó csoportnak jelentősen eltérnek a környezeti igényei, terjedési módja, valamint az ellenük 

hatásos készítmények hatóanyagai. Különösen fontosak a levélleszáradást okozó betegségek környezeti 

igényeinek ismerete. Hazánk eltérő tavaszi időjárási feltételei miatt az egyes évjáratokban a levélleszáradást 

okozó károsító gombák jelentősége eltérő lehet. 

A betegségek ellen kémiai úton csávázással és állománykezeléssel védekezhetünk. Az állománykezeléseket 

minden esetben meg kell, hogy előzze a betegségek identifikálása a tünetek alapján, valamint a fertőzés 

mértékének és infekciódinamikájának az egzakt meghatározása. Különösen fontos, hogy a betegségeket – a 

tünetek alapján – lehetőség szerint minél korábban felismerjük és nyomon kövessük annak terjedését. A búza 

különböző betegségeinek rendszerint nagyon jellegzetes tünetei vannak, amelyek megkönnyítik a 

felismerésüket. Sokkal nehezebb és nagyobb ismeretet igényel – az esetek többségében – a búza 

levélleszáradását előidéző gombák pontos elkülönítése. Gyakorlati szempontból azonban ennek azért van kisebb 

jelentősége, mert a tünetegyüttest (levélleszáradást) okozó gombák ellen ugyanazok a hatóanyagok 

alkalmazhatók. 
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A búza betegségei elleni kémiai védekezésben együttesen alkalmazhatjuk: 

• a csávázást 

• az állományvédekezést. 

Csávázásra kiváló készítmények állnak rendelkezésre. Az esetek túlnyomó többségében csávázás a növényi 

kórokozók ellen történik, speciális esetekben azonban – ezzel együtt – az állati kártevők ellen is végezhetünk 

csávázást. A csávázás kötelező elvégzését a vetőmag törvény is előírja. Csávázással elsősorban a mag felületén 

és belsejében terjedő, valamint a talajból és a talajban található növényi részekről fertőző betegségek ellen 

védekezhetünk hatékonyan. Különösen fontosak ebből a szempontból a fuzárium, a különböző üszöggombák, de 

bizonyos védelmet ad a levélleszáradást okozó betegségek, a lisztharmat és a szártőbetegségek ellen is. A 

csávázás hatékonysága szempontjából elengedhetetlen a megfelelő gyakorlati szabályok (csávázógép műszaki 

állapota, vetőmag tisztasága, csávázólé mennyisége stb.) betartása. 

A búza vegetációs periódusában fellépő betegségek ellen állományvédekezés(eke)t alkalmazhatunk. Az 

állományvédelemre nagyon sok, eltérő hatóanyagú fungicid áll rendelkezésre. Ezek a fungicidek eltérő 

hatékonyságúak, így a védekezés esetén eltérő kórokozó-spektrummal szemben nyújtanak kellő hatékonyságú 

védelmet. A fungicid hatóanyagának megválasztása előtt tehát pontosan ismernünk szükséges az állományban 

megjelenő kórokozókat, azok fertőzésének súlyosságát. A fungicidek hatékonysága és a védelem várható 

időtartama is eltérő lehet. Gyakorlati szempontok alapján leegyszerűsítve a kérdést, a búza fungicideit kontakt 

és szisztemikus készítmények csoportjába sorolhatjuk. 

A búza kórokozói ellen – az esetek jelentős részében – kétszeri védekezés végrehajtása indokolt. Egyszeri 

védekezés száraz évjáratban, rezisztens fajta, extenzív vagy low input technológia alkalmazása esetén 

javasolható. Kivételes esetekben háromszori védekezés is lehetséges (nagyon csapadékos időjárás, betegségekre 

fogékony fajta, intenzív technológia, vetőmag előállítás). Az általánosan elfogadott kétszeri védelem esetén az 

állománykezeléseket a következő fenofázisokban végezzük el: 

• 2-3 noduszos állapot – Ez feltételes, azaz mérsékelt fertőzés esetén elhagyható. A védekezés fő célja a 

levélleszáradást okozó kórokozók infekciódinamikájának a mérséklése, blokkolása. Általában a kontakt 

hatású fungicidek alkalmazása megfelelő hatékonyságú. 

• kalászolás vége-virágzás kezdete – Ezt a kezelést szinte kötelező elvégezni. Fő célunk a felső levélemeletek 

és a kalász védelme. Különösen fontos – bár ennek biológiai hatékonysága csak mérsékelt – a fuzárium elleni 

védelem. Kisebb fertőzési veszély esetén elegendő a kontakt fungicidek használata, az esetek döntő 

többségében azonban indokolt a szisztemikus készítmények kijuttatása. 

A különböző időpontokban kijuttatott, különböző hatóanyagú fungicidek csak akkor tudják kifejteni a megfelelő 

biológiai hatásukat, ha az alkalmazástechnika végrehajtása is szakszerű. 

 

Több évtizedes növényvédelmi kísérleteink eredményei azt bizonyították, hogy a fungicidek búza 

terméseredményére gyakorolt hatását jelentősen befolyásolta az évjárat, valamint a fajta toleranciája. 

A különböző fungicides technológiák megfelelő hatékonyságot adtak, azonban közöttük jelentős eltérések 

voltak tapasztalhatók. A legjobb fungicides kezelésben a termésmennyiség és a búza sütőipari minőségi 

paraméterei jóval meghaladták a kontroll (védekezés nélküli) kezelését, de felülmúlták a fungicides 

technológiák átlagát is Tehát rendkívül fontos a fungicidek alkalmazásakor is a termőhely (évjárat) és a 
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fajtaspecifikus (betegségekre érzékeny vagy toleráns fajta) technológia alkalmazása. Tartamkísérleteink 

eredményei azt bizonyították, hogy a növényvédelem és más agrotechnikai elem között nagyon szoros, 

interaktív kapcsolat működik. Optimális műtrágya használat esetén a nagyobb intenzitású növényvédelem 

(betegségek elleni védelem) elengedhetetlen fontosságú. A fungicid kezelés hatékonyságát az elővetemény is 

befolyásolta, a kettő között szoros kölcsönhatás volt megállapítható. 

 

Állati kártevők és ellenük történő védekezés 

A búzát a tenyészideje és a szemtermésének a tárolása során egyaránt veszélyeztetik a különböző állati 

kártevők. Az állati kártevők döntő hányada a rovarok közé tartozik, a gyakorlatban ezek ellen történik a 

védekezés. A többi állati kártevő (fonálféreg, madarak, emlősök) csak helyenként és időszakosan idézhetnek elő 

kisebb-nagyobb károkat. Az ellenük való védekezés csak részben megoldott. Nagyon fontos, hogy a betakarított 

szemtermésnek a raktározása során fellépő állati kártevők ellen is szakszerű védekezés történjen. 

A búza állati kártevői ellen is az integrált növényvédelem elveit és gyakorlatát szükséges alkalmazni. 

Gyakorlati szempontból a búza állati kártevőit – a megjelenés időpontja alapján – őszi és tavaszi kártevők 

csoportjára oszthatjuk. Gyakran az őszi kártevők kártétele tavasszal is folytatódik (gabonafutrinka, 

gabonalegyek, szalmadarázs). Az ősszel fellépő állati kártevők egy része csak többéves önmaga utáni termesztés 

esetében szaporodik fel és okoz gazdasági kártételt (gabonafutrinka lárvája a csócsároló, gabonalegyek, 

szalmadarázs). Ezek fellépése esetén ősszel állományvédekezést kell alkalmaznunk. Enyhe kártétel esetén a 

vetőmag inszekticides csávázása is megfelelő védelmet nyújthat. Egyes esetekben ősszel, a fiatal állományt 

károsíthatják a talajlakó állati kártevők. A gyakorlatban ellenük talajfertőtlenítést nem szoktunk alkalmazni. Az 

ősszel fellépő madarak és emlősök ellen a leghatékonyabb védelmet a búza állományok optimális fejlődési 

feltételeinek a biztosítása, a gyors növekedés elősegítése teremtheti meg. 

A búza legfontosabb állati kártevői tavasszal károsítanak. Az őszi kártevők egy része továbbra is károsít a 

tavaszi időszakban. A fő kártételt azonban a vetésfehérítő bogarak, a levéltetvek, a gabonapoloskák és a 

gabonaszipolyok okozzák. Rendkívül fontos, hogy az állati kártevőket már betelepülésük idején, a károsítás 

kezdetén azonosítsuk, valamint figyelemmel kísérjük a kártétel növekedésének mértékét. A kártételi 

küszöbérték elérése esetén haladéktalanul el kell végeznünk a különböző hatóanyagú és hatásidejű inszekticidek 

kijuttatását. 

Regulátorhasználat 

Kedvező ökológiai (csapadékos, szeles évjárat, jó talaj) és agrotechnikai feltételek (nagyadagú NPK, egyoldalú 

N, pillangós elővetemény, korai vetés, nagy csíraszám, betegségek, kártevők, gyomok, öntözés) között – 

különösen a magasabb és gyengébb szalmájú fajták – megdőlhetnek. A megdőlés következtében erőteljesebben 

lépnek fel a betegségek, jelentősen csökken az aktív asszimilációs felület, romlik a szemkitelítődés. Ezek a 

folyamatok kisebb-nagyobb mértékben csökkenthetik a búza termésmennyiségét, ronthatják a minőségét, 

jelentősen megnehezítik a betakarítást, növelik a betakarításkori szemveszteséget. 

A búza jobb szárszilárdságát a nemesítés, a termőhely megválasztása és a szakszerű agrotechnika alkalmazása 

mellett szárrövidítő anyagok, regulátorok kijuttatásával növelhetjük. Különösen fontos a regulátorok 

alkalmazása a várhatóan csapadékos környezeti feltételek és intenzív technológia alkalmazása esetén. 

A búzában alkalmazott regulátorokat hatóanyaguk alapján a következő csoportokba sorolhatjuk: 

• CCC típusú regulátorok 

• etiléngenerátoros készítmények 

• kombinált hatóanyagú regulátorok 

6.6. Növényápolás 
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A növényápolás műveletei közé 

• a felfagyás elleni védekezést 

• a belvíz elleni védelmet 

• tavaszi állományfejlődés elősegítését 

soroljuk. Az esetek túlnyomó többségében csak speciális feltételek mellett kerülhet sor a növényápolási 

műveletek végrehajtására. 

Tavasszal, elsősorban kötött talajon a nappali és éjszakai hőmérséklet különbség miatt bekövetkező talajmozgás 

miatt a fejletlen búzanövények gyökerei elszakadhatnak a talajtól. A búza földfeletti részei már párologtatnak, 

miközben – bár a talajban van elegendő víz – a gyökerek (a talajszemcséktől való elszakadásuk miatt) nem 

képesek felvenni a vizet. Ez a búzanövény turgenszcens állapotának elvesztését, súlyos esetben annak 

elszáradását okozhatja. A felfagyás ellen hengerezéssel védekezhetünk a megfelelő gyakorlati szabályok 

betartása mellett. 

A mélyebb fekvésű, kötött talajú táblákat vagy táblarészeket a túlzott mennyiségű őszi és tavaszi csapadék 

veszélyezteti belvíz formájában. A búza a vízborítást eltérő ideig képes elviselni. Ennek időtartama függ a búza 

fejlettségétől, a környezeti hőmérséklettől. A búza általában 3 hétnél hosszabb belvízborítást nem képes 

elviselni +5oC-nál magasabb hőmérsékletnél. A belvízzel veszélyeztetett táblarészeken – a búza vetését 

követően – minél hamarabb el kell végezni az ún. bajuszcsatornák kihúzását kormánylemez nélküli ekével és 

csatlakoztatásukat a befogadó nagyobb csatornába. A tartós megoldást az adott tábla drénezése jelenti a belvíz 

elleni védelemben. 

Több évtizeddel ezelőtt alkalmazták a búza tavaszi fogasolását részben a bokrosodás elősegítésére, részben a 

talaj levegőztetésére. A mai búzafajták megfelelő bokrosodó képességgel rendelkeznek, emiatt alkalmazása 

napjainkban nem indokolt. 

6.7. Öntözés 

A búza mérsékelt vízigényű (480-550 mm vízigény a tenyészidőszakban) és jó vízhasznosítású (transzspirációs 

koefficiense 300-350 l/1 kg sz.a.) szántóföldi növényünk. Az öntözést nem hálálja meg, öntözési reakciója 

mérsékelt. 

Kivételes, esetenkénti öntözésére akkor kerül sor, amikor öntözésre berendezett telepen a vetésváltási okok 

miatt szereplő búzát aszályos évjáratban öntözik az öntözés állandó költségeinek csökkentése céljából, vagy 

rendkívüli aszály esetén a termésmentés a cél. A búza vegetációs periódusa során – hazánk szélsőséges 

éghajlata, a globális klímaváltozás miatt – egyre gyakrabban találkozunk az aszály különböző formáival, melyek 

a következők: 

• talajaszály 

• légköri aszály 

• fiziológiai aszály 

• sújtó aszály 

A búza tenyészidejének őszi-téli időszakában a vízigénye és vízfelvétele – általában – mérsékeltebb, mint a 

lehulló csapadék mennyisége. A tavaszi és koranyári időszakban a megnövekedett vízigényét a búza a talajban 

raktározott vízkészletéből biztosítja a lehulló csapadékmennyiségen túl. Ezért rendkívül fontosak a talaj 

vízháztartási tulajdonságai, ill. a talajban az őszi-téli hónapokban lehullott csapadékból raktározott 

vízmennyiség. A szélsőséges időjárási viszonyok között ősszel is felléphet szárazság. Ez jelentős mértékben 

akadályozhatja a búza talaj-előkészítési és vetési munkáit, heterogén kelést és gyenge kezdeti állományfejlődést 

eredményez. 

A búza tenyészideje folyamán eltérő mértékben igényli a vizet. Kifejezetten jelentős a vízfelvétele a 

bokrosodás-szárnövekedés (28, ill. 33%), ill. a szemfejlődés (23%) idején. A búzaállományok napi 

vízfogyasztásának maximuma (május vége-június közepe) elérheti a 4-5 mm/nap értéket, sőt rendkívül aszályos, 

kánikulai időjárásban ezt rövid ideig meg is haladhatja (6-8 mm/nap). 
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Az őszi búza öntözési reakciója mérsékelt. Mérsékelten száraz évjáratban 0,5-1,0 t/ha, kifejezetten aszályos 

évjáratban 1,5-2,5 t/ha terméstöbbletet érhetünk el öntözéssel. A búza öntözési terméstöbbletét a következő 

tényezők befolyásolják: 

• ökológiai feltételek 

• biológiai alap 

• agrotechnikai tényezők. 

A búza nem tartozik az öntözött növények közé. Amennyiben öntözzük, az öntözését elvégezhetjük: 

• a klasszikus öntözési rendben (május második fele-június közepe) – problémát okoz a fuzárium fertőzés és a 

megdőlés kockázatának növekedése 

• idényen kívüli öntözési rendben (Bocz Ernő professzor dolgozta ki), amely lehet 

• őszi (feketetarló) 

• koratavaszi 

öntözés. Az idényen kívüli öntözés csak mély talajvizű, hátsági, csernozjom területeken lehet szakszerűen 

megvalósítani. 

Az őszi, feketetarló öntözéssel a csernozjom talaj vízkészletét jelentős mértékben tudjuk növelni, elősegítve a 

búza őszi fejlődését és áttelelését. 

 

Tartamkísérleteink eredményei azt bizonyították, hogy a búza öntözési terméstöbbletét alapvetően meghatározta 

az évjárat jellege. Adott évjáratban módosító agrotechnikai tényező a vetésváltás és a tápanyagellátás. Kukorica 

elővetemény (bikultúra) után az öntözési terméstöbblet meghaladta a borsó (trikultúra) elővetemény után kapott 

termésnövekményt. Szoros összefüggést találtunk az őszi búza víz- és tápanyagellátása között. Hiányos 

tápanyagellátás (kontroll [Ø] kezelés) esetén, extrém száraz évjáratban (2007. év) az öntözés termésnövelő 

hatása (600-700 kg/ha) sokkal mérsékeltebb volt, mint optimális NPK műtrágya adagnál (1200-2100 kg/ha 

öntözési terméstöbblet). 

 

Az évjáratok átlagában a bikultúra vetésváltásban 1400 kg/ha, a trikultúrában 1000 kg/ha öntözési 

terméstöbbleteket kaptunk száraz évjáratban. Csapadékos évjáratban az agrotechnikai tényezők közül megnőtt a 

jelentősége a növényvédelemnek, míg száraz évjáratban az öntözés szerepe nőtt meg. Mindkét évjárattípusban a 

búza termését alapvetően a trágyázás és a vetésváltás determinálta. 

 

Tartamkísérleteink azt bizonyították, hogy intenzív technológiával, az agrotechnikai elemek összhangjának a 

biztosításával a búza terméseredménye – kisparcellás körülmények között – magas szinten (8-10 t/ha) tartható, a 

termésingadozás pedig lényegesen mérsékelhető, ha teljesen meg nem is szüntethető. 
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6.8. Betakarítás 

A búza betakarítása a termesztéstechnológia igen fontos eleme. A betakarítás szakszerű végrehajtásával az addig 

realizált, megtermett termésmennyiséget mennyiségi és minőségi veszteség nélkül tudjuk learatni. A rendkívül 

változatos ökológiai feltételek, az északi és déli félgömb évszakainak ellentétes változása miatt az év minden 

hónapjában történik búza betakarítás a világon. A búza optimális betakarítási idejének megválasztásához 

elengedhetetlen a búza szemképződési folyamatainak az ismerete. A búza érési szakaszai a következők: 

• zöldérés 

• tejesérés 

• viaszérés 

• teljesérés 

• holtérés (túlérés). 

A búza érési folyamatait 

• az agroökológiai feltételek 

• a biológiai tényezők 

• az agrotechnikai elemek 

együttesen, interaktív módon befolyásolják. 

A búza betakarítása a korábbi évszázadokban rendkívül nehéz munkával, kézi erővel (kaszával) történt. A 

levágott rendet kévébe kötötték, majd a szérűn kézi vagy állati erővel, később géppel (gőzgép, traktorral hajtott 

cséplőgép) kicsépelték. A XX. század első évtizedeiben jelentek meg a fejlett országokban a kévekötő 

aratógépek, majd nem sokkal ezt követően az arató-cséplőgépek, a kombájnok. A hazai búzatermesztésben az 

1960-as évektől vált általánossá a kombájnok használata. A mai kombájnok műszaki-technikai színvonala 

összehasonlíthatatlan a 20-30 évvel ezelőtt használt típusokéval. 

A búzát a világ jelentős részén, a fejlődő országok egy részében napjainkban is kézzel (sarló, kasza) takarítják 

be. A fejlődő országok egyre jelentősebb hányadában, valamint a fejlett országokban gépi, kombájnos 

betakarítást alkalmaznak. A gépi betakarítás módjai a következők: 

• Egymenetes betakarítás – A legszélesebb körben alkalmazott gépi betakarítási mód. A búzanövény levágását, 

kicséplését egy menetben végzik el a kombájnnal. 

• Kétmenetes betakarítás – A búzát géppel rendre vágják, majd száradás, utóérés után kombájnnal felszedik és 

elcsépelik. Heterogén érésű állományok, bizonyos ökológiai feltételek mellett eredményesen alkalmazható. 

Előnye – a korai vágás miatt – a jó minőségű búza, hátránya a többlet gépi költségek. 

Hazánkban a búza egymenetes, kombájnos betakarítása az általános. A búza érési folyamataiban a szénhidrátok 

és fehérjék felhalmozódási üteme eltér egymástól. Viaszérésben a fehérje beépülés sebessége a szemtermésbe 

lényegesen meghaladja a szénhidrátok felhalmozódási ütemét. Sütőipari minőség szempontjából ezért a 

viaszérés végén betakarított búza adja a legjobb minőséget (20-22% szemnedvesség). Az ilyen korai betakarítás 

azonban kombájnnal nem lehetséges, mert a puha, nagy nedvességtartalmú szemtermést a kombájn nem képes 

kicsépelni. Az érési folyamatok végén igen nagy mennyiségű szénhidrát áramlik a búza szemtermésébe, amely 

jelentősen növeli a betakarítható termésmennyiséget. A termésmennyiség szempontjából tehát az optimális 

betakarítási fenofázis a teljes érettség (14-15% szemnedvesség). A búza megfelelő termésmennyisége és jó 
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sütőipari minősége biztosítása céljából a betakarítási idő megválasztásánál kompromisszumos megoldást 

választunk. Nagyobb területen búzát termesztő üzemben a betakarítást a gépi kombájnolhatóság kezdetén, 17-

18% szemnedvességnél megkezdjük. A betakarítás elején még hideglevegős szárítás szükségessé válhat. Ezzel 

azonban elérhetjük, hogy a búzaterületeink kisebb része kerül túlérésbe, ami mennyiségi és minőségi 

veszteséget okozhat. 

A búza korai és megkésett betakarításának az összehasonlítása azt bizonyítja, hogy a korábbi betakarításnak 

kevesebb negatív hatása van. A búzafajták optimális betakarítási ideje 5-12 nap között változhat. Azokat a 

fajtákat kell minél gyorsabban betakarítani, amelyek betakarítási optimum-intervalluma rövidebb. Az 

optimálishoz képest 10-14 nappal, vagy még később betakarított búzaállományokban jelentős lehet a kórokozók, 

kártevők, gyomok kártétele, a megdőlés, a szempergés által okozott veszteség, a minőségromlás. 

 

A búza betakarítása során szemveszteségek léphetnek fel még optimális időben, korszerű technikával, 

szakszerűen üzemeltetett kombájnolással is. Ennek elfogadható mértéke 0,5-1,5%. A veszteségek legfontosabb 

forrásai: 

• a pergési veszteség 

• a vágási veszteség 

• a cséplési veszteség 

• a szalmarázó veszteség 

• a rosta veszteség. 

A veszteségeket a betakarítási idő helyes megválasztásával, a kombájnok szakszerű beállításával és 

üzemeltetésével az agronómiailag elfogadható szint alatt tudjuk tartani. 

Napjainkban különböző konstrukciójú, korszerű kombájnok állnak a termelők rendelkezésére. Gyakorlati 

szempontból fontos a vágóasztal, a kalászemelők, a rendválasztó, a motolla, a dob és kosár közötti hézag, a dob 

fordulatának, a rostáknak, a szelelő erősségének precíz, összehangolt beállítása. A korszerű kombájnok nagy 

teljesítményűek, automatizáltak és minimális szemveszteséggel dolgoznak. 

A kombájnos betakarítás után a melléktermék, a búzaszalma rendszerint rendben marad vissza. Régen a 

kombájnok a kicsépelt szalmát petrencében hagyták. Ekkor a szalmát speciális szalmalehúzással lehetett a 

területről betakarítani, majd kazlazni. Napjainkban a renden visszahagyott szalmának a betakarítására a 

szalmagyűjtős kocsit (Hamster) alig használják, a szalmát bálázó géppel takarítják be, amely kis vagy nagybálát 

(kör és négyszögletes) készít. Agronómiai szempontból fontos a szalma lehetőség szerinti minél korábbi 

betakarítása és lehordása a területről, hogy azt követően azonnal meg tudjuk kezdeni a talajmunkákat. 

A bálázógép megválasztásánál 

• ökológiai 

• pénzügyi 

• technológiai 

• konstrukciós 

szempontokat szükséges figyelembe venni. Fontos a bálázó gépek konstrukciója. A nagy bálázógépek állandó és 

változó bálakamrás gépek lehetnek, henger és szögletes bálát készítenek. Jelenleg több, korszerű kis és 

nagybálát készítő gépből lehet az adottságoknak legmegfelelőbbet kiválasztani. A nagybálák esetén külön 

gondot kell fordítani a megfelelő bálamozgató és –szállító eszközök megválasztására és üzemeltetésére. 
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A búzaszalma hasznosítása sokrétű. Hagyományosan az állattenyésztésben alomanyagként hasznosíthatjuk. 

Lehet ipari (papírgyártás) és energetikai alapanyag. Ez utóbbi helyett növénytermesztési szempontból sokkal 

inkább javasolható a megfelelő aprítást követően a talajba történő bedolgozás, amely – részben – pótolhatja a 

minimális mennyiségű istállótrágyázás miatti csekély szerves anyag visszapótlást. 

6.9. A főtermék elsődleges feldolgozása 

A búza kombájnos betakarítása után a szemtermés még végleges tárolásra nem alkalmas. Tisztasága 

(kombájntiszta) nem megfelelő, a szemnedvesség is – esetenként – nagyobb a tárolásra alkalmas 14%-nál. A 

kombájntól különböző eszközökkel (távolságtól függően traktorral vagy tehergépkocsival) szállíthatjuk be a 

majorba. Itt történhet a tisztítás és – a nedvességtartalomtól függően – a hideg vagy meleg levegővel történő 

szárítás. A szárító levegő hőmérséklete a felhasználástól függően változik: 

• étkezési és takarmánybúza (max. 70oC) 

• vetőmag búza (max. 45-50oC). 

Amennyiben szükséges, a szárítás után utótisztítást is végezhetünk. Ezt követően vagy közvetlenül történhet az 

értékesítés (bizonyos kényszerhelyzetben vagy egyéb okok pl. tárolókapacitás hiány miatt már közvetlenül a 

kombájntól is történhet értékesítés) vagy betároljuk a búzát. A búza szakszerű tárolása nagy gondosságot, 

figyelmet igényel a veszteségek minimalizálása érdekében. Különösen fontos a raktári kártevők elleni 

védekezés. 

A szemtermés feldolgozásával párhuzamosan el kell végezni a betakarított táblán maradt szalma bebálázását, a 

lehordását és a tarlóhántást, annak zárását. 

 

A búzatermesztés termesztéstechnológiai műveletei mintegy 9-10 hónapon keresztül tartanak. A 

búzaállományok fejlődése folyamatos figyelmet, szakértő értékelést kíván, amelynek alapján kell meghoznunk a 

döntéseinket, hogy milyen agrotechnikai beavatkozásokat végezzünk el. A búza ezt a folyamatos gondoskodást 

nagy terméssel és kiváló minőséggel hálálja meg. 

A búza az emberiség egyik legősibb kultúrnövénye, a humán táplálkozás egyik alap élelmiszerének, a 

kenyérnek az alapanyagát szolgáltatja. Meggyőződésem, hogy a világ sokat változik a jövőben, de a búza 

továbbra is az ÉLET-et fogja jelenteni. 
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Chapter 3. KUKORICATERMESZTÉS 

1. A kukoricatermesztés általános kérdései, 
jelentősége, felhasználhatósága 

A kukorica a világon és Magyarországon is az egyik legfontosabb növény, Élelmiszer, takarmány és ipari 

növény. A világon a szántóterület 16 %-át (161 millió ha), Magyarországon 27 %-án (1,2 millió ha) foglalja el. 

A kukorica összes termésmennyisége a világon 820 millió tonna, Magyarországon 5-8 millió tonna, 

Szlovákiában mintegy 150-160 ezer ha-on 1-1,2 millió tonna. 

A kukoricát ma már szinte az egész világon termesztik, amit a jó adaptív tulajdonsága és a céltudatos nemesítői 

tevékenység tett lehetővé. 

A kukorica felhasználása – mind a fő, mind a mellékterméké – rendkívül sokoldalú, változatos. A világon és 

Magyarországon is főként, mint energiadús állati takarmány jön számításba, de a fejlődő és élelmezésügyi 

problémákkal küszködő országokban a termés mintegy 80-90 %-át emberi táplálékként hasznosítják. 

Az állatok takarmányozásában elsősorban energiaszolgáltató szerepe jelentős. Keményítőtartalma 65-70 % 

körüli, keményítőértéke 700-800 g/kg, energiaértéke 8,5-9,5 MJ/ kg szárazanyag. 

A világon a kukorica vetésterülete és termésmennyisége 2018-ig tovább fog nőni, elsősorban a bioetanol 

előállítás növelése miatt. 

Figure 3.1. A kukorica vetésterülete és termésmennyisége a világon 1999-2018 (Fapri, 

2009-től becsült adatok) 

 

Magyarországon a kukorica termésátlaga az 1970-80-as években nőtt dinamikusan, amit az alábbi tényezők 

együttesen eredményeztek: korszerű biológiai alapok (hibridek) kerültek a köztermesztésbe, nőtt a kemikáliák 

felhasználása (NPK műtrágya, növényvédőszerek), korszerűbb lett a műszaki-technikai háttér, és nőtt a 

szakértelem. Ugyanakkor a termesztési tényezők (ökológiai, biológiai és agrotechnikai) közötti interakciók 

összességében kedvezőbben alakultak, mint napjainkba. Főleg az ökológiai tényezőkön belüli klimatikus 

tényezők alakulása kedvezőtlen, az időjárási szélsőségek nagymértékben megnövekedtek. 2009-ben tavasszal 

40-50 napig nem hullott csapadék a térségünkben (Debrecen), míg 2010. május hónapban a sokévi átlag 

háromszorosa hullott le árvizet és belvizeket okozva. Mindezek következtében még a 1970-80-as években a 

termésingadozás csak 10-20 % volt, napjainkban az 50-60 %-ot is eléri. 

Figure 3.2. A kukorica vetésterületének és termésátlagának alakulása Magyarországon 

(1921-2009), KSH és AKI adatok 

 

A legfontosabb a termésnövelés mellett a termésingadozás mérséklése, ezért fontos többek között a vetésváltás, 

a harmonikus NPK tápanyagellátás, a klímaváltozással összhangban lévő vetésidő optimalizálása és a 

területegységre vetített tőszám racionalizálásával összefüggésben a tőszámoptimum intervallum meghatározása, 

a termőhely- és hibridspecifikus termesztéstechnológia alkalmazása. 
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A kukorica alternatív felhasználása 

Biogáz program 

• Vegyipar 

• Bioműanyagok” - (lebomlanak-környezetvédelem) 

• Franciaország 

• 47 millió tonna műanyag gyártásából 

• 2.5 millió tonna biológiai alapanyagból 

• A kukorica a jövőben ipari növény lesz 

• Magyarország ipari felhasználás igénye 

• 2005-ben 450.000 tonna kukorica 

• 2010-ben 1.100.000 tonna kukorica 

Jelentősége 

A kukorica a búza és a rizs mellett az emberiség legfontosabb növénye. A kukorica Amerikából származó 

növény. Elsődleges géncentruma Mexikó, innen terjedt Közép-Amerika, Bolívia, Peru, Brazília és Argentína, 

valamint Észak-Amerika felé. 

A kukoricát Kolombusz Kristóf két kutatója Rodrigo De Jerez és Luiz Torres Kuba belsejében találta 1492. 

november 6-án a „mahiz”-nak nevezett növényt, a mai kukorica ősét. Kolumbusz 1493-ban hozta át Európába, 

Spanyolországba. Mivel Európában a kukorica betegségei és kártevői még ismeretlenek voltak, termőképessége 

kiemelkedő volt és tárolása is (könnyű) egyszerű, ezért Európában gyorsan megkedvelték. Az 1500-as évek 

elején már főleg a portugál és a velencei hajósok útvonalát követve, az ő közvetítésükkel a világ átvette a 

termesztését. 

Magyarországra Olaszországból vagy Dalmáciából 1590-ben hozták be, de megjelent a törökök közvetítésével 

is Erdélyen keresztül, ahonnan 1611-ben maradtak írásos feljegyzések a termesztéséről. 

A kukoricának a humán táplálkozásban is egyre nagyobb szerepe lesz. A Föld lakosságának elmúlt évtizedekben 

bekövetkezett gyorsütemű növekedése az élelmiszerellátást az emberiség előtt álló egyik legnagyobb kihívásává 

tette. A Föld lakossága napjainkban meghaladta a 6,7 milliárdot. A lakosság gyarapodása – ha valamelyest 

csökkenő ütemben is – a jövőben is fennmarad, különösen a fejlődő országokban. A lakosság számának 

növekedése az elmúlt évtizedekben a búza mellett a kukorica vetésterületének növekedését vonta maga után a 

Földön. 

A kukoricát egyes földrészeken (pl. India) 90 %-ban közvetlen emberi táplálékként hasznosították. A kukorica 

azonban a legtöbb országban az állatok takarmányozásában, elsősorban energiaszolgáltató. Magyarországon a 

szemes abrak szükségletnek 65-70 %-át fedezi, a kérődző állatok fontos tömegtakarmánya. Humán 

táplálkozásban a csemegekukorica és a pattogatott kukorica, valamint a kukoricakása jelentős. Ipari 

felhasználhatósága széles körű (keményítő- és szeszgyártás, bioetanol, invertcukor, kukoricaolaj stb. előállítás). 

A mellékterméke, a szár szintén takarmányozásra, fűtésre használható vagy a talajba dolgozva a tápanyag-

visszapótlásban lehet szerepe. 

A kukorica felhasználhatósága 

Humán táplálkozás: 

• Humán táplálkozás: 

• Pattogatott kukorica 

• Kukoricakása 
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Állatok takarmányozására: 

• Tömegtakarmány 

• Siló 

• Csalamádé 

Ipar felhasználás:–Bioetanol („High Total Fermentable”, magas keményítőtartalmú hibirdek) 

• Keményítő 

• Kukorica olaj 

• Invertcukor 

Szár: 

• Fűtés 

• Talajba dolgozva tápanyag 

Közvetlen emberi táplálékul hazánk lakossága kevés kukoricát fogyaszt, még akkor is, ha napjainkban 

kenyérsütésnél (kukoricás kenyér), sörgyártásnál is széles körben használják. Csemegeként elsősorban a főtt 

csemegekukorica és a pattogatott kukorica fogyasztása számottevő. Az erdélyi magyarságnak – főleg a 

székelyeknek – a főtt puliszka minden esti kenyérpótló eledele. Magyarországon is terjednek az ipari 

technológiával feldolgozott, körítésként használt csemegekukorica-, továbbá pelyhesített és a puffasztott 

termékek. 

A kukorica beltartalma: 

Nyersfehérje tartalom 7-9 % 

Keményítőtartalom 65-70 % 

Cukor 1,4 % 

Pentozánok 6,0 % 

Olajtartalom 3-5 % 

Nyersrost 2,0 % 

Ásványi anyagok 1,2 % 

Aminosav összetétele kevésbé kedvező, pl.: 

Lizin 2,8 mg % 

Metionin 2,0 mg % 

Triptofán 1,0 mg % 

Glutaminsav 15,7 mg % 

A zein tartalom a fehérje %-ban 45-50 %-ot is eléri. 

Az Opaque-2 kukorica nyersfehérje tartalma 13-14 %, de termőképessége és szárszilárdsága gyenge, emiatt 

sehol sem termesztik, nemesítői értéke azonban említésre méltó. A nitrogénműtrágyázás a szem nyersfehérje 

tartalmát növeli, az optimálisnál nagyobb tőszám a fehérje- és olajtartalmat csökkenti, a keményítőtartalmat 

növeli. 

Figure 3.3. A kukorica hasznosítása Magyarországon (Győri Z., 2001 adatai alapján) 
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A kukorica ipari feldolgozása is fejlődött. A kukoricacsíra növényolaj-ipari feldolgozásából nyerik a 

kukoricacsíra-olajat. Növekszik a kukoricából nyert keményítő- és szeszgyártás. A kukorica komplex ipari 

feldolgozása hazánkban a folyékony cukor (izocukor, HFCS – High Fructos Corn Sirup) gyártásával kezdődött. 

A gyártási technológiai sor lehetővé teszi a gazdaságosabb keményítőgyártást és a folyékony cukorba át nem 

vihető keményítőből a finomszesz-gyártást. 

A kukoricaszem ilyen célú felhasználása az éves kukoricatermés kb. 2-3 %-a. Jövőben várható a kukoricaszár 

hőtechnikai hasznosítása is. 

A világon a kukorica vetésterülete 161 millió ha, a termésátlaga 5,1 t/ha. A legnagyobb termesztője az USA 

közel 35 millió ha-on 9 t/ha feletti termésátlagot ér el. Kínában, Brazíliában, Mexikóban jelentős területen 

termesztik, de a termésátlaga csak 3-5 t/ha. Európában a legnagyobb szerepet Franciaország 1,7-1,8 millió 

hektáron 10 t/ha, Olaszország 1,1 millió hektáron 11 t/ha körüli termésátlagot ér el. Mindkét országban az 

öntözés is jelentős szerepet játszik a kiemelkedő terméseredmények elérésében. 

Magyarországon a kukorica vetésterülete 1,2 millió hektár körüli. A kukoricatermesztés történetéhez tartozik, 

hogy az 1900-as években Amerikából behoztuk a lófogú (dent típusú) kukoricát, amely az eddig termesztett 

sima szemű (flint típusú) kukoricánál nagyobb termésre képes és gyorsabb a vízleadó képessége is. 1940-1950-

es években megjelentek a fajtahibridek (két szabadelvirágzású fajta keresztezéséből származó F1 nemzedék 10-

15 %-kal adott nagyobb termést, majd 1953-ban Pap Endre előállította az Mv 5-ös beltenyésztett hibridet, amely 

1965 után terjedt el. A beltenyésztett hibridek 20-30 %-kal képesek nagyobb termésre szintén a 

szabadelvirágzású fajtákhoz hasonlítva. 

A kukoricatermesztésünk fejlődése 1980-as évekig rendkívül dinamikus, 1970-től nőtt a kemikáliák 

felhasználása, nőtt a műszaki-, technikai háttér, korszerű biológiai alapok (hibridek) kerültek termesztésbe, nőtt 

a szakértelem, ennek következtében a kukoricatermesztésünk a világ élvonalába kerültünk. Ebben az időben a 

genetikai haladás (Menyhért, 1985) 1960-1980 között 151,5 kg/ha, Amerikában a genetikai haladás ugyanebben 

az időben 124,0 kg/ha. A hektáronkénti termésátlag vonatkozásában USA és Franciaország mögött a 

harmadikok voltunk. Az évenkénti termésingadozásunk csak 10-20 % volt, napjainkban pedig a 50-60 %-ot is 

meghaladja. 

2. A kukorica származása, rendszertana 

A kukorica származása annál rejtélyesebb, minél több ide vonatkozó irodalmat találunk. Abban, hogy a 

géncentruma hol volt, nem egységes a felfogás. 

Geisler (1980) szerint a kukorica őshazája feltehetően Dél-Brazília, Északkelet-Brazília és Paraguay területére 

tehető és elsődleges domesztikációja Peru területén volt, innen terjedt el másodlagosan Közép-Amerikában és 

Mexikóban. Ezzel szemben Galimat (1979) szerint a kukorica származási helye Mexikó, valamint Közép-

Amerika és innen terjedt el Bolívia, Peru, Brazília és Argentína, valamint Észak-Amerika felé, ez a 

legvalószínűbb. Eközben két ősi termesztési centruma alakult ki. Az első Mexikó – Közép-Amerika (i.e. 5000 

körül), Peru és Bolívia területén (i.e. 3000 körül). 

A vad őst ezidáig nem találták meg. Mangelsdorf (1974) ezt úgy hidalja át, hogy szerinte a vad ősből keletkezett 

a teosinte (Euchlaena mexicana) sok millió évvel korábban és a vad ős kihalt. A kukorica emberi beavatkozás 

nélkül önálló szaporodásra nem képes, erre csak a kukorica közvetlen ősének tekintett Zea mays var. tunicata 

(pelyvás kukorica) képes. A mai kukorica közvetlen ősének tartják a Zea mays var. tunicatát (pelyvás 

kukoricát), és a Zea mays var. microspermát (pattogatni való kukoricát), amely a kettő kereszteződésével 

jöhetett létre. 

A pelyvás kukoricánál minden szemet külön-külön pelyvalevelek vettek körül, amelyek védték a szemet és csak 

éréskor nyílt fel a pelyvalevél a szemek körül. 
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Tehát a kukorica igazi őse nem ismert, de valószínű, hogy a Tripsacum és az Euchlaena nemzettség 

kereszteződésével alakult ki az ősi kukoricaforma, amelyet az ember tudatos kiválogatása, a mindig nagy cső 

szelektálásával javított. 

Mexico City alatt végzett archeológiai feltárás folyamán 200 láb, azaz 61 m mélységben 80000 éves 

kukoricapollent azonosítottak. 

A mexikói Denevér Barlang és a Tehuacan völgy 5 barlangjának feltárása révén a kukorica történetét 7000 évre 

visszamenően sikerült nyomon követni és a különböző korok kukoricatípusait rekonstruálni. 

A mai kukorica közvetlen őse a már említett Zea mays var. tunicata (pelyvás kukorica) és a pattogatni való 

kukorica (Zea mays L. microsperma) közvetlen kereszteződésével jött létre. 

Figure 3.4. Zea mays L. var.tunicata 

 

Kukorica 

GRAMINEAE családjába, MAYDEAE rajába, ZEA nemzettségbe tartozik 

ZEA MAYS L. 

A kukoricafélék – Maydeae rajába a kukoricán kívül még hét nemzettség (genus) tartozik. Ezek közül 

Európában is megtalálható: a Coix lacryma-jobi L., míg Amerikában a Tripsacum dactyloides, L. gammafű és a 

Euchlaena mexicana teosint található. 

A Zea nemzettségbe csak a kukorica tartozik. 

Közvetlen ősei Zea mays var. tunicata x Zea mays var. microsperma 

(pelyvás kukorica x pattogtatnivaló kukorica) 

Figure 3.5. Teosinte, Euchlaena mexicana 

 

Amikor az európaiak Amerikát felfedezték, a kukoricát már a mai termesztési területének csaknem teljes részén 

ismerték. Az aztékok, a maják és az inkák élete a kukoricával szorosan összefonódott. A kukorica megtalálható 

az azték, a maja és az inka korok szobrain, domborművein, amiből arra lehet következtetni, hogy a növényt 

szinte szentként tisztelték, részére áldozatokat mutattak be. 

Az európaiak a kukoricával Amerika felfedezése után ismerkedtek meg. Az első írásos feljegyzés a kukoricáról 

Kolombusz Kristóftól származik, aki 1492. november 6-án jegyezte fel, hogy Kuba belsejében találtak egy 

mahiz-nak nevezett növényt, a mai kukorica ősét. A kukoricát Kolombusz 1493-ban hozta át Európába, 

Spanyolországba. A kukorica termesztését hamar megszerették Európában és az egész világon könnyű ápolása, 

jó termőképessége és jó tárolhatósága, valamint kedvező tápértéke, valamint ízletessége miatt. 

A betegségek és kártevői még ismeretlenek voltak. Az 1500-as évek elején már főleg a portugál és a velencei 

hajósok útvonalát követve, az ő közvetítésükkel az egész világ átvette a termesztését. 1494-ben átvitték 

Olaszországba, 1517-ben Egyiptomban, 1571-ben már megjelenik Franciaországban és Németországban. 

Magyarországra Olaszországból, vagy Dalmáciából 1590-ben hozták be, de megjelent a törökök közvetítésével, 

ezért mivel a tengerentúlról származik hívják tengerinek, ill. török búzának. 
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A kukorica a Haiti-szigeteki indián mahiz. Linné a svéd botanikus a görög kifejezésű Zea szóból, amely 

gabonaféléket jelent és az indián mahiz szóösszetételből megalkotta a mai használt nevét: Zea mays L. 

3. A kukorica morfológiája, biológiája 

A csíranövény. A vetés után a megfelelő feltételek mellett a kukorica szemtermésből kifejlődik a csíranövény, 

önálló táplálkozásra nem képes, összeköttetésben marad a szemterméssel, itt találja meg a növekedéshez 

szükséges tápanyagait. A csíranövény tengelyének egyik végén a csíra gyököcskéjéből – radicula – kialakuló 

csíragyökeret, ellentétesen a rügyecskéből – pumula – fejlődő csírahajtást különböztetjük meg. 

A csíragyökérzet tengelye főgyökér jellegű, rövid ideig él. Igen hamar megjelennek a szikközépi szárból – 

mesocotyl – származó mellékgyökerek. Ezek is járulékos gyökerek, akárcsak a később megjelenő, az alsó 

nóduszokból eredő mellékgyökerek kezdeményei. 

Erőteljes növekedés eredményeként a hajtáskezdemény széthasítja a már földfelszín fellett a rügyhüvelyt és 

előtűnnek az első lomblevelek. Ezzel már megindulhat az önálló táplálkozás és megszűnik a csíranövény 

állapot. 

A gyökérrendszer. A pázsitfüvekre általánosan jellemző bojtos gyökérrendszere van a kukoricának, amely 

különböző keletkezésű gyökerekből tevődik össze. 

A főgyökérhez hasonló csíragyökér és a kialakuló mellékgyökér együttesen adják a kukorica elsődleges 

gyökérrendszerét. A kukorica gyökérrendszerét jellemzik és egyben meghatározzák a járulékos gyökerek. 

Eredésük alapján három csoportba oszthatók: 

• mellékgyökerek 

• csomógyökerek – koronagyökerek 

• harmatgyökerek: a talajfelszín feletti nóduszból – támasztógyökerek 

Kiemelkedően fontos a hajtásnak a talajban lévő nóduszaiból eredő járulékos gyökereknek, ezek 200 cm mélyre 

és oldalirányba is 100-150 cm-re képesek kiterjedni, nagy szerepük van a kukorica tápanyag- és vízfelvételében. 

A harmatgyökerek a talajfelszínhez közel eső föld feletti nóduszokból erednek. Rögzítő szerepük miatt 

támasztógyökereknek is nevezik. 

A hajtásrendszer.A hajtásrendszer tengelye a főhajtás. A főhajtás talajfelszínhez közel lévő csomóiból 

(nóduszokból) mellékhajtásokat is fejleszthet. Ezeknek a fattyúhajtásoknak a száma fajta (hirid) és 

tenyészterület függvénye is. A fattyúhajtás nem káros, nem csökkenti a termést, vetőmagtermesztésnél azonban 

az anyasorokról el kell távolítani, mert öntermékenyülést okozhatnak. 

A szár. A kukorica szára erőteljesen fejlett, mereven felálló, hengeres, belül tömör. A szár hibridtől függően 

100-300 cm közötti, alulról felfelé vékonyodik. A száron a csomók (nóduszok) száma 6-22 közötti. 

A szártagok középtáji keresztmetszete kerekded, rajtuk sekélyebb vagy mélyebb szártagvályú figyelhető meg, 

ezek a földtől a csúcs felé haladva mélyülnek a csövet tartó csomóig, majd innen eltűnnek, a szártagvályú a 

kukoricaszár stabilitását növeli. 

A levél. A kukorica levele a pázsitfűfélékhez hasonló. Száma a csomók számával megegyezően 6-22 db között 

változhat. A száron két átellenes sorban, váltakozóan helyezkedik el. Részei a levélhüvely, a levéllemez és a 

nyelvecske. 

A levéllemez széles, megnyúlt, széle hullámos, egyes hibridekben szőrözött. Gyakorlati szempontból jelentős a 

levelek felültének nagysága, melyet Montgomery szerint a következő képlettel lehet kiszámítani: 
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A levélfelületet lehet 1 növényre vagy 1 m2 területre vetíteni. A 1 m2 felületre eső levélfelület általában 3-5 m2, 

de a levélfelület és a termés közötti összefüggés 5,5 m2/m2-ig szoros, hiszen a nagyobb levélfelület nagyobb 

fotoszintetikus aktivitásra képes, ami nagyobb termésben nyilvánul meg. 

A virágzat. A kukorica egylaki, váltivarú növény. Egylaki, mert egy növényen van a hímvirágzat, porzós vagy 

címervirágzat és a termős torzsavirágzat. 

A hímvirágzat tengelyképlet a bugatengely, amely a legfelső szártag folytatása. A bugaágak egyes csomóin egy 

hosszabb és egy rövidebb nyelű kalászka található. Ezek egyivarúak és bennük két porzós virág található, 

melyet két zöld vagy ibolyás színű pelyva takar. A három porzó a virágzáskor a szétnyílt kalászkából hosszan 

kilóg. 

A kukorica porzós virágai néhány nappal hamarabb nyílnak, mint a termős virágok. 

A termős virágzat az oldalhajtásokból kialakult törpe szártagú tengelyképlet csúcsán elhelyezkedő 

torzsavirágzat. Olyan fűzér, amelynek a virágzati főtengelye megvastagodott és a kalászkák, ill. a későbbiekben 

a szemtermések azon szabályos sorokban helyezkednek el. 

A torzsavirágzaton a kalászkák párosan helyezkednek el, ezért a torzsavirágzatoin (a csövön) a szemsorok 

száma mindig páros, pl. 14 vagy 16 soros. 

A szemtermés. A kukorica termése alaktanilag szemtermés. A szemtermés különböző alakú, alsó részében 

kihegyesedő, kétoldalt lapított. 

Mindig a torzsavirágzat (cső) alapi része termékenyül meg először, majd a cső végén a legkésőbb, itt a szemek 

is kisebbek. 

Vízhiány vagy légköri aszály esetén a csővégek megtermékenyülése hiányos is lehet, ami a termés nagyságát is 

befolyásolja. A szem szélessége, hosszúsága és vastagsága szerint 12 frakciót lehet elkülöníteni, de a 

vetőmagüzemek is csak általában négy frakciót különítenek el, amely a vetés tőszám egyenletessége 

szempontjából is fontos. 

A kukorica idegen termékenyülő, rövidnappalos növény. A vetéstől a kelésig szükséges idő függ a 

talajhőmérséklettől, a talajnedvességtől, a talaj levegőtartalmától, a vetőmag életképességétől, valamint a 

vetésmélységtől. 

A növények vegetatív fejlődése vége felé gyorsan nőnek. A vízfelvétel ilyenkor megnövekszik. 
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A kukorica vegetatív fejlődésének befejeződését az jelzi, hogy a szár végén megjelenik a porzós virágzat, a 

címer. A címer megjelenésétől teljes kifejlődésig és a pollenhullásig legfeljebb 10 napra van szükség. 

A pollenszemeket a kiálló portokról a levegő mozgása rázza le. Egy átlagos méretű növény 25 millió 

pollenszemet szabadít fel, a növényenkénti mintegy 1000 magkezdemény megtermékenyítéséhez. 

A női virágzat bibéje a csuhélevelek teljes hosszában megnyúlik. A bibék addig folytatják növekedésüket, amíg 

be nem porzódnak és be nem következik a megtermékenyülés. A bibék a pollent 10-14 napig fogadják el. 

Minden növény csaknem két hétig szabadít fel pollenszemeket és így a megporzás nem okoz nehézségeket. 

A pollenszórás, a címerhányás és a megporzás ideje nagyon kritikus szakasza a kukoricanövény fejlődésének. 

A kukorica fotoszintézise. A kukorica fotoszintézise számos trópusi származású növényhez hasonlóan 

különleges utat követett. Biokémiai folyamatai ugyanis a többi növényben (az ún. C3-as növényekben) 

végbemenőkhöz képest egy további körfolyamattal egészülnek ki. 

A CO2 a C4-es növényekben a fotoszintézis során kétszer kötődik meg. A trópusi növényeken, száraz és meleg, 

napsütéses feltételek között, a levelek gázcserenyílásai úgy tudják csökkenteni a párologtatást, hogy nappal 

csaknem teljesen zárva maradnak. Ilyen, csaknem zárt gázcserenyílásokkal szemben a CO2 mennyisége a 

levélszövetekben a fotoszintézis miatt hamar lecsökken. A fotoszintézis pedig addig hatékony, amíg több CO2-

ot képes megkötni, mint amennyit a légzési folyamatok felszabadítanak. 

A C4-es növények a CO2-t közvetlen négy szénatomos dikarbonsavakban kötik meg. A kukorica 

fotoszintézisének olyan tulajdonságai vannak, amelyek a fotolégzés folyamatának kiküszöbölésével, a 

vízpárologtatás csökkentésével és az asszimilátumok gyors elszállításával lehetővé teszik, hogy száraz 

körülmények között és intenzív napsütésben ez a növény mintegy kétszer annyi szárazanyagot állítson elő, mint 

hasonló feltételek között a C3-as növények (pl. a búza). 

4. A kukoricatermesztés biológiai alapjai 

Nemesítési célkitűzések, hibridhasználat 

Biológiai alapok: 

• Jelentős genetikai haladás tapasztalható, mely a koraiság és a termőképesség közötti megszokott összefüggést 

átmenetileg módosítja. 

• Fontos, hogy az ökológiai viszonyoknak megfelelő, jó alkalmazkodó-képességű hibridet válasszunk. 

• A fajtaválasztással jelentősen befolyásolhatjuk nemcsak a termésbiztonságot, hanem a várható gazdasági 

eredményt is. 

A biológiai alapok tekintetében a kukoricatermesztés kedvező helyzetben van, jelenleg 420 szemes hibrid van 

köztermesztésben. Azonban figyelembe véve a globális felmelegedést, a klimatikus tényezők szélsőséges 

alakulását, még több jó alkalmazkodóképességű hibridre lenne szükség. 

Figure 3.6. Fajtaellátottság a szántóföldi növénytermesztésben MgSzH adatok, 2010. 
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A kukoricafajtákat, illetve hibrideket többféleképpen lehet csoportosítani: 

1. Szabadelvirágzású fajták: Pl. Aranyözön, Mindszentpusztai sárga, stb. 

2. Heterózis nemesítés: Két egymástól eltérő tulajdonságú szülő utóda heterozigóta lesz, s a heterozigóta 

állapotnak az F1 nemzedékben jelentkező pozitív hatása a heterózis. 

• Fajtahibridek: Pl. Korai sárga lófogú x Aranyözön = Óvári 5 1950-es években. Terméstöbblete 10-15 %. 

• Beltenyésztéses hibridek: Két vagy több beltenyésztett vonal keresztezésével állítják elő. 

Shull (1910) USA 

Pap E. (1937) H 

Terméstöbblet a szabadelvirágzású fajtákhoz képest 20-30 %. 

A szabad elvirágzású fajtákat a szem jellegzetessége alapján a következőképpen csoportosíthatjuk: 

1. Sima keményszem Conv. vulgaris (flint) 

2. Sima puhaszemű Conv. vulgaris (flint) 

3. Lófogú kukorica Conv. dentiformis (dent) 

4. Csemege Conv. saccharata (sweet corn) 

5. Pattogatni való Conv. microsperma (pop corn) 

6. Lisztes kukorica Conv. amylacea 

7. Viaszkukorica Conv. ceratina 

8. Pelyvás kukorica Conv. tunicata 

A sima szemű kukoricák vízleadó képessége gyengébb, mint a lófogú kukoricáké. A sima keményszemű 

kukorica fehérjetartalma 1-2%-kal nagyobb a sima puhaszemű kukoricáénál. Legnagyobb termőképességűek a 
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lófogú kukoricák. A viaszkukorica keményítőjét a rendestől eltérően nem az amiláz, hanem az amilopektin 

alkotja, ezért nagy a csirizesedő képessége. 

Beltenyésztett hibridek a keresztezett vonalak száma szerint: 

1. Single cross, SC Kétvonalas 

Előállítása: A x B 

1/a. Modified Single Cross, MSC Módosított kétvonalas 

2. Three way cross, TC Háromvonalas 

Előállítása: (A x B) x C 

2/a. MTC (Modified) 

3. Double cross, DC Négyvonalas 

Előállítása: (A x B) x (C x D) 

4. Multi cross, MC, Többvonalas 

A fajtahibridek előállítását Fleischmann 1933-ban kezdte el. Termesztése ekkor nem terjedt el. A II. világháború 

után, 1948-ban az Országos Növénynemesítő Intézet széles körű kutatást szervezett. Sok fajta több száz 

kombinációjából négy kombináció (fajtahibrid) 1953-ban állami elismerésben részesült (Berzsenyi-

Janosits,1952). A fajtahibridek 10-15%-kal nagyobb termést adtak, mint a szabad elvirágzású fajták. 

Beltenyésztéses hibridek. A beltenyésztéses hibrid kukorica nemesítését Shull (1909) alapozta meg. Az USA-

ban az 1920-as években vezették be – a vetőmag előállítás megkönnyítése végett – a négyvonalas hibridek 

használatát – azaz két SC hibrid keresztezését –, és a gyakorlatban az 1970-es évekig ezeket termesztették. A 

négyvonalas hibrideknek köszönhetően 50 év alatt az átlagtermések folyamatosan növekedtek. Az első 25 éves 

periódusban évenként és hektáronként 70 kg-mal, a második 25 éves periódusban 150 kg-mal nőtt az 

átlagtermésük. 

Hazánkban a beltenyésztéses hibridek nemesítését Pap Endre 1937-ben kezdte meg. Az első beltenyésztéses 

hibrid kukoricáját (Martonvásári 5-öst) 1953-ban ismerték el. 

A hazai beltenyésztéses hibridek, termésnövelő hatásáról többféle számítás ismeretes. Győrffy (1977) 

tartamkísérletei szerint – hazai viszonyok között – a beltenyésztéses hibridhatás átlagosan 26%. 

A beltenyésztéses hibrid kukoricák nagyobb arányú elterjedése csak akkor indult meg, amikor kialakították a 

hibridvetőmag-előállítás rendszerét és megépültek a hibrid vetőmag szárítására, tisztítására és kalibrálására 

szolgáló nagyméretű hibridvetőmag-üzemek. 1963-ban, az ország kukorica vetésterületének 90%-án már 

martonvásári nemesítésű beltenyésztéses hibrid kukoricát termesztettek (1964-ben már 100%). 

Napjainkban 100 %-ban beltenyésztett hibrideket termesztünk, ezek 80 %-ban kétvonalas (SC), 13 %-ban 

háromvonalas (TC) és 2 %-ban négyvonalas (DC) hibridek. Az F1 nemzedékben legnagyobb a heterózis hatás a 

kétvonalas hibrideknél, viszont a vetőmagelőállításnál a legkisebb termést adják, mert a vetőmagot a 

beltenyésztett vonalon, vagy törzsön kell előállítani. A vetőmag mennyiség növelésére vezették be a módosított 

két és háromvonalas hibrideket (MSC, MTC). 

A kukoricák termeszthetősége adott termőtájban jórészt attól is függ, hogy melyik érésidejű csoportba tartoznak. 

Az ország déli felében (az V. VI. hőegység zónában) nagyobb biztonsággal termeszthetők a középkésői érési 

csoport hibridjei. Érdemes azért is termeszteni, mert termőképességük nagy. Az ország középső részén (V. IV. 

hőegységzóna) a középérésű hibridek termesztése lehet jelentős. Az északi, illetve a nyugati területeken – ahol a 

kukorica termeszthető – az igen korai érésű hibridek játszhatnak vezető szerepet. A hibridek tenyészideje és 

termőképessége között pozitív összefüggés van. 
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A kukoricának kilenc nemzetközileg elfogadott érési csoportja van. Van: 100-199, 700-799, 800-899, 900-999 

FAO csoport is, pl. USA-ban, Magyarországon csak FAO 200-500-as hibridek vannak 

 

A hibridek megoszlása vonalszám szerint: 

• SC (Single cross) 290 db 

• TC (Three way cross) 116 db 

• DC (Double cross) 14 db 

Minden éréscsoportban adott amerikai hibrid tenyészideje jelentette a standardot. Ezen hibridek tenyészideje 

általában 20-30 nappal is rövidebb az USA-ban (Magyarország, Tápiószeléhez viszonyítva). 

Napjainkban általában minden ország saját maga választ egy-egy éréscsoportban standardot és ahhoz 

viszonyítva a többi hibrid tenyészidejét. 

A hosszabb tenyészidejű hibrideknek nagyobb a potenciális termőképessége, de a terméstöbbletet elviheti a 

szárítási költség. Napjainkban általában a FAO 300-as hibridekkel lehet a hektáronkénti legnagyobb jövedelmet 

elérni. 

A hibridek értékelésének és a megválasztásuk egyik alapja az értékmérő tulajdonságok ismerete, a másik a 

termőhely és a termesztési körülmények és termesztési célok figyelembevétele, valamint e két tényező 

összhangjának megteremtése. Ami azt jelenti, hogy a hibrideket az igényüket leginkább kielégítő termőhelyen, 

és az igényükhöz igazodó termesztéstechnológiával kell termeszteni. 

A kukoricahibridek értékmérő tulajdonságai: 

1. jó termőképesség és termésbiztonság 

2. jó alkalmazkodóképesség 

3. megfelelő szárszilárdság 

4. jó tőszámsűríthetőség 

5. gyors vízleadóképesség 

6. megfelelő rezisztencia 
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7. jó minőség 

8. megfelelő hektoliter tömeg 

9. jó tápanyag és öntözési reakció 

10. koraiság, megfelelő érésidő 

11. megfelelő harvest index 

A kukoricahibrid megválasztásának üzemi szempontjai: 

1. A termelés célja: árukukorica, siló, vetőmagtermesztés, termesztés ipari célra, pl. bioetanol. 

2. Az ökológiai adottságok (klimatikus – edafikus tényezők). 

3. A mennyiségi és minőségi követelmények. 

4. Az anyagi háttér – a ráfordítás színvonala. 

5. A tervezett technológiai változat – intenzív – átlagos - low input system – extenzív. 

6. A betakarítás – tárolás módja (szemesen, szárazon, CCM, LKS, stb.). 

Termőképesség, alkalmazkodóképesség 

A hibridekkel szemben támasztott követelmények közül természetesen a legfontosabb a termőképesség és a 

termésbiztonság. Az időjárási szélsőségek miatt felértékelődött az alkalmazkodóképesség, 

A kukorica termőképessége fontos tulajdonság. A genetikai potenciál napjainkban már 28-29 t/ha körül alakul, 

USA-ban, Franciaországban, Olaszországban 9 t/ha feletti a termésátlag 35 millió, 1,8 millió, illetve 1,0 millió 

ha átlagában. Magyarországon az országos termésátlag 2005-ben volt a legnagyobb, 7,7 t/ha 1,2 millió hektáron. 

Az elért termésátlag mellett legfontosabb a termésbiztonság kérdése. Az utóbbi két évtizedben a 

termésingadozás az 50-60 %-ot is elérte. Ennek oka a klímaváltozás okozta időjárási szélsőségek növekedése, 

illetve agrotechnikai hiányosságok (nem megfelelő vetésváltás, nem racionális, nem harmonikus 

tápanyagellátás, növényvédelemi problémák stb. 

A jövőben még jobban fel fog értékelődni a biológiai alapok, a hibridek szerepe. Főleg a jó 

alkalmazkodóképességű, jó agronómiai tulajdonságokkal rendelkező adaptív hibrideké, amelyek az adott 

ökológiai viszonyokhoz és a termesztési körülményekhez megfelelően tudnak alkalmazkodni. 

Szárszilárdság fontos tulajdonsága a kukoricának is. A gyenge szárszilárdságú hibridek különösen az érési időt 

elérve nagy százalékban megdőlnek, szárközépen eltöredeznek. Az ilyen állományban a gépi betakarítás nagy 

veszteséggel végezhető. 

A kukorica szárszilárdságát (állóképességét) befolyásolja az állománysűrűség, a N-műtrágyázás, a monokultúrás 

termesztésben gyakrabban előforduló gombás megbetegedés (fuzárium). A hibridenként alkalmazható tőszámot 

ezek figyelembevételével is módosítani szükséges. 

Tőszámsűríthetőség. Élettani szempontból az ideális hibridet a nagyobb asszimilációs teljesítmény, a nagyobb 

termés, és kedvező harvest-index jellemzi. Ezt két típussal lehet elérni: 

• a jelenleginél kisebb állománysűrűséggel termeszthető két- vagy többcsöves típusok termesztésével, 

• a tőszámsűrítést jól tűrő, egycsövű, felálló levélzetű típussal. 

A növényszám növelésekor természetesen a szemtermés részaránya romlik, az egyedi produkció csökken, 

összességében azonban a nagyobb tőszám következtében a területegységre jutó termés nő. A megfelelő tőszám 

kedvező azért is, mert a zártabb, komplettebb állomány több napfény felfogására képes, a talajt beárnyékolva 

gyomelnyomó képessége is jobb. 
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Azonban az optimálisnál nagyobb tőszám rendkívül kedvezőtlen, mert növekszik a meddő tövek száma, több 

vizet vesz fel, a kukorica a szárazságra jobban érzékennyé válik, növekszik a fuzáriumos szártőkorhadásra való 

fogékonyság. 

A jelenlegi korszerű hibrideknél a tenyészidő és a tőszám közötti összefüggés szorossága kisebb. A tőszám 

sűríthetősége elsősorban a hibrid genetikai tulajdonságától függ. A hibridekre jellemző optimális tőszám a 

viszonylag kedvezőbb kukoricatermesztési feltételekre vonatkozik. A tőszám-sűríthetőséget azonban 

nagymértékben módosítja a termőhelyi adottság. Gyengébb termőhelyi adottságok között, de főleg a szárazságra 

hajló térségekben az adott hibrid optimális tőszáma 20-30 ezer/ha-ral kisebb. A tőszámot módosítja továbbá az 

évjárat hatása, a tápanyag- és vízellátottság, az altalajvíz szintje, a talaj kultúrállapota, stb. 

Az a kedvező, ha a hibridek tőszámoptimum-intervalluma minél szélesebb, s ezáltal a tőszám jelentős változását 

nagyobb terméscsökkenés nélkül is elviselik. A szélsőséges évjárat okozta kockázat kiküszöbölése végett a 

hibridcsoportokra jellemző termő tőszámot kell biztosítani. 

Vízleadóképesség. 

A szemtermés biológiai éréséig a nedvesség leadás fiziológiai folyamat. A hibridek között a vízleadásban 

figyelmet érdemlő különbség csak ezután (vagyis a feketeréteg kialakulása után) alakul ki. Vannak vizet 

gyorsan, közepesen, lassan leadó hibridek. A gyors vízleadó hibridek naponta a szem víztartalmának 1-1,2 %-át, 

a lassú vízleadásúak 0,4-0,5 %-át képesek leadni. 

A szemes hibridek érés időszakában mutatott vízleadó képessége – különösen a szemesen szárítva betakarítási 

módnál – lényeges, hiszen ha nagy a szárítási költség, akkor nagymértékben csökkenti a termesztés 

hatékonyságát, mivel a hosszabb tenyészidejű hibrideknek a potenciális termőképessége nagyobb, de a 

betakarítási szemnedvesség tartalom is magasabb. A jövőben a kukoricaállomány deszikkálása is szóba jöhet. 

Rezisztencia. A kórokozók és a kártevők elleni vegyszeres beavatkozás költséges és nem mindig eredményes. A 

védekezés hatékonyságának növelhetősége érdekében a megelőzés módszereit kell alkalmazni. Mivel a 

betegségek fellépésének nagy része genetikai kötődésű, ezért a leghatékonyabb védekezésnek továbbra is a 

rezisztenciára való nemesítés. 

Újabb lehetőséget jelentenek a genetikailag módosított (GMO) növények. Már megjelent Amerikában a BT 

kukorica, amely a kukoricamollyal szemben toleráns, folyamatosan jelennek meg a totális gyomirtó szerekkel 

szemben toleráns hibridek. Génmódosítással oldották meg 2007-ben az amerikai kukoricabogár elleni 

védekezést. A GMO kukoricák európai elterjedését nagymértékben nehezíti a különböző nemesítők részéről 

megnyilvánuló ellenállás, ami mögött az áll, hogy még ma sincsenek lezárva a GMO növények humán dietetikai 

veszélyének, veszélytelenségének bizonyításait célzó vizsgálatok. 

Jelenleg a világon 134 millió hektáron termesztenek GM fajtákat (kukoricát, szóját, repcét, gyapotot, rizst). 

Legnagyobb termelők: 

USA, Kanada, Argentína, Kína, India, Dél-Afrikai Köztársaság 

Környeztünkben pedig: Románia, Ukrajna és Bulgária engedélyezte a GM fajták termesztését. 

Napjainkban a GMO növények 71%-a totális gyomirtó szerre, 28%-a pedig kártevőkkel szemben rezisztens. 

A GM növények kb. 80%-át állati takarmányként hasznosítják 

Minőség. A minőségi követelményeket a jövőben aszerint kell meghatározni, hogy milyen célra történik a 

termesztés, pl. takarmányozási, vagy ipari célra. Takarmányozási cél esetén kedvező a magasabb 

fehérjetartalom, míg ipari célú használatnál – bioetanol – kedvezőbb a magasabb keményítőtartalom és ezen 

belül a jó alkoholkinyerhetőség. 

A kukoricatermesztésnél a végtermék hasznosítási iránya szempontjából fontos a megfelelő minőség elérése. A 

fehérjetartalom – mint a takarmányozási érték egyik jellemzője – átlagosan 7-9 % között változik. A 

fehérjetartalmat elsősorban a fajta genotípusa határozza meg, de ezenkívül azt a termesztéstechnológiája és 

ökológiai tényezők is befolyásolják. A termés és a fehérjetartalom között általában negatív az összefüggés. A 

gabonafélék közül a kukoricának nemcsak a fehérjetartalma a legkisebb, hanem aminosav-összetétele is a 

leggyengébb. A kukorica olajtartalma 3-5 %, keményítőtartalma 65-70 %. A kukorica a takarmányozásban az 
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energiahordozó szerepét tölti be. A hibrid kiválasztása mellett az alkalmazott technológiával is a minőség 

növelésére kell törekedni. 

Tápanyag- és öntözési reakció. A hibridek tápanyagreakcióját és az öntözési reakciójátt is pontosan meg kell 

állapítani. Különösen az öntözési reakcióban vannak nagy különbségek. Az öntözésre viszonylag kevés hibrid 

reagál. A hibridek eltérő tápanyagreakciója – tápanyaghasznosító képessége – a gyökérsejtek felületének eltérő 

adszorbciós tulajdonságából erednek (Debreczeni B.-né, 1985). Azok a hibridek értékesebbek, amelyek kisebb 

műtrágyaadaggal is nagy termésre képesek. A jó öntözési reakciójú hibridek terméstöbblete több év átlagában 4-

5 t/ha. Az öntözés kedvező hatása a viszonylag hosszabb tenyészidejű fajtáknál, illetve hibrideknél bontakozik 

ki. A gyenge öntözési reakciójú hibridek öntözés hatására csak 2-3 t/ha körüli terméstöbbletet adnak. Az öntözés 

költséges agrotechnika, ezért öntözni csak a jó öntözési reakciójú hibrideket célszerű. 

5. A kukoricatermesztés ökológiai fltételrendszere 

Éghajlatigény. A kukorica a melegigényesebb szántóföldi növényeink közé tartozik. Régebben a Kárpátoktól 

északra már főleg csak silókukoricát termesztettek. A nagy formagazdagságnak, s a nemesítésnek köszönhetően 

a szemes kukorica termesztése is egyre északabbra terjed. 

Napszakosság. A kukorica származását tekintve rövidnappalos növény, de a rövid- és a hosszúnappalos 

feltételekhez az évszázadok során elég jól adaptálódott. A trópusi rövidnappalos kukoricapopulációk a mérsékelt 

övi feltételek között sokáig a vegetatív szerveiket fejlesztik és csak szeptember végén virágzanak. A mérsékelt 

övi hosszúnappalos feltételekhez adaptálódott populációk fejlődése a trópusi, szubtrópusi feltételek között 

erősen felgyorsul, kevés vegetatív tömeget képeznek és korán virágzanak. A mérsékelt övön meghonosodott 

különböző tenyészidejű populációk, ha a 42° szélességről 46-48° szélességre kerülnek, a tenyészidejük 25-35%-

kal meghosszabbodik. 

Jelenleg a kukorica nagy terméspotenciálját világszerte a mérsékelt égövön a 42-45° szélességi körön tudják a 

legjobban kiaknázni. Az európai kukoricaövezet középső sávvonala hazánktól délre a Pó-síkság és Krasznodár 

vonalában húzható meg. Az észak-amerikai kontinensen az USA kukoricaövezete ennek a sávnak a déli, hazánk 

viszont az északi részére esik. Hazánk éghajlata még az ország délebbi felében is csak az 500-600 FAO számig 

terjedően teszi lehetővé a biztonságos termesztést. 

A kukorica trópusi eredetű növény, ezért melegigényes és igényes a vízellátottságra is. 

Figure 3.7. A napi hasznos hőösszeg (Heat Unit) 

 

• A kukorica bár melegigényes növény, de a 30 oC-nál magasabb hőmérsékletet nem vesszük figyelembe. 

• A címerhányástól a teljes érésig a legkedvezőbb átlaghőmérséklet a 24-26 oC. 

• A hibridek hőösszeg igénye tenyészidőben összesen 1100-1400 oC. 

Különböző hőegységzónák vannak Magyarországon, melyek befolyásolják a hibridek tenyészidő szerinti 

megválasztását. 

• Az idő előrehaladtával a talajhőmérséklet szerepe a növény fejlődésében egyre kisebb jelentőségű. 

• A hajtás növekedésének optimális hőmérséklete 25-35 oC között van. 

• A levélnövekedés sebessége éjszaka a hőmérséklettel, nappal pedig a csapadék mennyiségével van szoros 

korrelációban. 

• A címerhányástól a teljes érésig a legkedvezőbb hőmérséklet a 24-26 oC. Ha ennél magasabb úgy a teljes 

érésig eltelt napok száma nem változik, de ha ettől alacsonyabb, akkor az érés kitolódik. 

Éghajlatunk hőmérsékleti viszonyai főként a kelés és a címerhányás közötti időszak hosszát befolyásolják, ami a 

kukorica érési idejét is behatárolja. Őszi időjárásunk az évek többségében száraz-meleg, ami kedvez a kukorica 

érésének, a szemek vízvesztésének 
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Figure 3.8. A kukorica effektív hőösszeg (HU, IV-IX. hó) alakulása (oC) Menyhért Z., 

1985. 

 

Kis gyakorisággal hűvös-csapadékosra fordulhat az ősz, amely gátolja a kukorica nedvességének csökkenését. 

Kukoricánál fontos a csírázáskori hidegtűrése, ami több szempontból értékmérő. Ez a Cold-teszt (hidegtűrési 

értékek) alkalmazásával állapítható meg: 

A csíráztatás csíráztató papírban, nem sterilizált kukoricaföldben történik 7 napig 10 oC-on, 4 napig 25 oC-on 

(Csírázási % – Cold-teszt érték meghatározása). A jó minőségű vetőmag Cold-teszt értéke 80 % feletti. 

 

Vízigénye. A kukorica vízigénye 450-550 mm. Napi vízfogyasztás 4,5-5,5 mm/ha (45-55 m3/ha). 

Statikai vízigény: A talaj pórustérfogatának hány %-át töltse ki víz és hány %-át levegő (kukorica statikai 

vízigénye: 67-79 %). 

Dinamikai vízigény: A növény tenyészidejének különböző szakaszaiban fejezi ki a vízigényt. 

Transzspirációs együttható: egységnyi szárazanyag előállításához felhasznált vízmennyiség (kukorica kb. 350 

l/kg). 

• A kukorica 150-200 cm mélységből is képes felvenni a vizet. 

• A címerhányás időszaka alatti aszály 53 %-kal, a szemtelítődés alatti aszály 30 %-kal csökkenti a termést. 

• Az elérhető maximális termést nem csak a tenyészidőben lehullott csapadék, hanem az őszi-téli félév 

csapadék mennyisége is befolyásolja. 

• Előfordulhat, hogy nem a csapadékos évben érjük el a kiemelkedő kukoricaterméseket, hanem az azt követő 

évben, amikor a hőmérséklet is kedvező. A talajok akár 500 mm vizet is tudnak tárolni (200 cm mélységig), 

melynek 50 %-a diszponibilis víz. 

• A túl sok csapadék is káros lehet a kukorica szempontjából, mivel a pórustérfogat vízzel telítődése miatt a 

gyökerek oxigénellátása nem megfelelő. 

A kukorica vízfogyasztásának üteme és növekedési tendenciája – a klasszikus megállapításoknak megfelelően – 

a növényfejlődés ütemévei párhuzamosan a növekvő vegetatív tömeggel párhuzamos. A fejlődés kezdetén és a 

szemtelítődés utáni időszakban kisebb a növény vízfogyasztása. Legtöbb vizet a kukorica a címerhányástól a 

szemtelítődésig terjedő időszakban igényli. 

Ez a legkritikusabb időszak július-augusztus hónapokra esik. Hazánkban sajnos – éppen a fontosabb 

kukoricatermő területeken – ebben az időszakban nagy az aszály gyakorisága. Nemzetközileg is egybehangzó a 
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szakembereknek az a megállapítása, hogy a kukorica a nagy termőképességét akkor tudja kifejteni, ha e két 

hónapban havonként kb. 100-100 mm vízhez (csapadékhoz, illetve vízkiegészítéshez) jut. 

Az adott hibrid fiziológiai érettségéig szükséges összes hőösszeg FAO számtól függően 1100-1400 oC. 

A termesztésre javasolt kereskedelmi hibrideknél a fiziológiai érettséghez szükséges effektív hőegységeket 

adják meg, vetőmag előállításkor a szülőpartnerek címer, illetve nővirágzásához szükséges hőmennyiséget 

közlik. 

A fiziológiai érettségen a szemes kukoricának azt az állapotát, fejlődési időpontját értik, amikor a szemet a 

csutkával összekötő köldök felőli részen kialakul a fekete réteg (black layer), ettől kezdve további 

tápanyagfelvétel, termésnövekedés nincs, megkezdődik a szem víztartalmának leadása elsősorban biológiai úton 

– a leveleken keresztül –, a fizikai vízleadás mértéke minimális. 

A kukorica származását tekintve rövidnappalos növény, de a mintegy 7000 éves filogenezise folyamán a rövid- 

és a hosszúnappalos feltételekhez is jól adaptálódott. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a hosszúnappalos 

feltételekhez adaptálódott populációk a rövidnappalos feltételek között és fordítva egyformán jól termeszthetők. 

A rövidnappalos feltételekhez adaptálódott, rövidnappalos populációk hosszúnappalos (mérsékelt övi) feltételek 

között mindaddig növekednek, amíg virágzásukhoz a rövidnappalos megvilágítást meg nem kapják. Ha viszont 

a mérsékelt övi feltételekhez adaptálódott populációkat visszük rövidnappalos – trópusi feltételek közé –, ahol a 

nagy fényintenzitás mellett sok az infravörös és kevés az ultraibolya sugárzás, akkor a kukorica magassága 

csökken, kevesebb lesz a levelek száma, a fejlődés felgyorsul, a kukorica korán virágzik. 

A kukorica fényigénye 

A kukorica melegigénye mellett az egyik legfényigényesebb növényünk. A tartósan borult idő csökkenti a föld 

fölötti összes produkciót, ezen belül természetesen a szemtermés mennyiségét és minőségét. 

A kukorica fokozott fényigénye és fénytől függő produkciónövekedése összefügg azzal, hogy a kukorica tipikus 

C4-es növény, s mint ilyen a megvilágítás erősségével csaknem egyenes arányban nő a CO2 asszimiláció 

sebessége. A kukorica fényellátottsága befolyásolja az érésidőt is. 

A növény klorofillt tartalmazó zöld részei asszimilálnak. Legintenzívebben a fénynek jobban kitett levelek (a 

felső levelek), ez azonban nem zárja ki, hogy kisebb mértékben a növény más részei (levélhüvely, szár, 

csuhélevélek) is részt vesznek az asszimilációban. 

Az egységnyi termőterületen képződő szervesanyag-mennyiség összefüggésbe hozható az ezen a felületen 

elhelyezkedő levélfelülettel, amit a levélfelület-index (LAI, Leaf Area Index) fejez ki. 

A levélfelület-index növelése azonban csak addig hatásos, amíg a legkevésbé megvilágított levelek is legalább 

annyi fényt kapnak, hogy az asszimilációs és respirációs folyamatok egyensúlya nem negatív (a LAI index 

nagysága 5,5 m2/m2-ig szorosan összefügg a termésnagyság alakulásával). 

A levélfelület-index növelésével bizonyos határértékig a szemtermés is nő, majd az optimumponton túl a termés 

csökkenhet. A maximális levélfelület elérése nem feltétlen cél. A céljainknak megfelelő LAI-értéket (pl. szemes, 

siló, egyéb ipari, stb. termesztési célnak megfelelőt) a területegységre eső tőszámmal – állománysűrűséggel – is 

tudjuk befolyásolni. 

A kukorica vízigénye a szemtelítődés időszakában elérheti a napi 5-6 mm-t, akkor amikor a növény elérte a 

legnagyobb levélfelületet és az evaporációhoz, valamint a transzspirációhoz elegendő víz áll rendelkezésre. 

Magyarországon a víz jelenti a kukoricatermesztésben az egyik legfontosabb korlátozó tényezőt, ezért olyan 

talajművelésre van szükség (többek között), amivel a csapadék a talajban tárolható és minimális az evaporáció. 

A jobb talajok 200 cm mélységig akár 500 mm vizet is képesek tárolni, aminek a fele felvehető (diszponibilis) a 

másik fele pedig nem felvehető (holtvíz). 

Fontos a harmonikus és optimális tápanyagellátás is, mely ha biztosított a kukorica egységnyi szárazanyag 

előállításhoz kevesebb vizet használ fel, a kukorica tőszáma is befolyásolja a vízigényt, nagyobb tőszámnál a 

vízigény is nagyobb. 

Nagyon fontos a hatékony gyomirtás, mert a gyomnövény sok vizet és tápanyagot vehet el a kukoricától. 
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Különösen jelentős a vízhiány, ha az a címerhányást közvetlen megelőzve, vagy az alatt lép fel (kritikus 

periódus). Az ebben az időszakban fellépő olyan vízhiány, amely a levelek egy részénél irreverzibilis 

változásokat (hervadást) idéz elő, sokszor a termést akár 50 %-kal is csökkentheti. 

Az elérhető maximális termést nemcsak a tenyészidő alatt leesett, hanem az ezt megelőző őszi és téli időszak 

csapadékellátása is befolyásolja. 

A túl sok csapadék szintén káros lehet a kukoricatermesztés szempontjából, mivel a pórustérfogat vízzel 

telítődése miatt a gyökerek oxigénellátása nem megfelelő. 

Magyarország éghajlatadottsága 

Magyarországon a csapadék 30 éves átlaga 500-800 mm között változik. Az utóbbi 100 évben a sokévi átlag 40 

mm-rel csökkent. 

Az évi középhőmérséklet Magyarországon 10 oC körüli, az Alföldön 9,84 oC. Az évi középhőmérséklet 30 éves 

átlaga 1 oC-kal nőtt az elmúlt 100 évben (1901-2008). 

A globális felmelegedés okozta klímaváltozás következtében Magyarországon az elmúlt 35 évben az elemi 

károk közül az aszálykár a mezőgazdaságban meghaladta a 42,4 %-ot. 

A felmelegedést alapvetően a fosszilis energiák (kőolaj, földgáz, elektromos energia, stb.) felhasználás 

növekedése következtében a CO2 légköri koncentrációjának növekedése váltja ki, okozza. 

Figure 3.9. Az országos évi középhőmérsékletek 1901 és 2008 között (15 állomás 

homogenizált, interpolált adatai alapján) 

 

Figure 3.10. Az országos évi csapadékösszegek 1901 és 2008 között (15 állomás 

homogenizált, interpolált adatai alapján) 
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A klímaváltozás jelentősen csökkentheti a növények termése mellett a termésbiztonságát is. Az elemi károk – az 

elmúlt 35 év átlagában – megoszlása Magyarországon a mezőgazdaságban: 

• aszálykár 42,4 % 

• jégkár 20,5 % 

• vízkár 18,4 % 

• fagykár 16,0 % 

• egyéb elemi kár 2,7 % 

A felmelegedést okozó tényezők közül a legfontosabb a széndioxid (CO2) légköri koncentrációjának 

növekedése, a metán (CH4), dinitrogén-oxid (N2O) és aeroszolok légköri növekedése. 

A kukorica termőhelyigénye 

Talajigény. A kukorica közepesnél nagyobb vízigénye, aszályérzékenysége, közepes tápanyagigénye és 

végeredményében a kukorica nagy és biztonságosabb termése elsősorban a mélyrétegű, humuszban gazdag, 

középkötött vályogtalajon elégíthető ki. A kukorica legnagyobb területaránya és egyben a legnagyobb, 

legbiztonságosabb termése a múltban is elsősorban a löszhátakon kialakult csernozjom, továbbá a réti 

csernozjom talajokon volt. A kukoricát világszerte is a jobb talajokon termesztik, mert ökológiai érzékenysége 

sokkal nagyobb, mint a búzáé. 

Figure 3.11. Magyarország fontosabb talajtípusai 

 

A kukorica a gabonafélék közül a legigényesebb a talaj minőségére és kultúrállapotára. Bár eltérő talajtípuson 

termesztik a kukoricát, de kiemelkedően jó eredményt csak a jó vízgazdálkodású, mély termőrétegű, könnyen 

felmelegedő csernozjom, réti csernozjom, barna erdő, csernozjom barna, csernozjom dinamikájú réti talajokon 

képes adni. A kukorica a talaj kémhatása iránt (5,8-8,0 pH) nem különösebben érzékeny, de legjobb számára a 

6,6-7,5 pH-jú talaj. A tömődött, rossz szerkezetű, rossz víz- és hőgazdálkodású talajokon is megél, de termése 

kiszámíthatatlan. Viszont egyes termelők a fennmaradás-igénye miatt ilyen területeken is termesztik. 
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A kukorica talajjal szembeni igényessége mellett igen jelentősen reagál a talajok kultúrállapotára, a talaj 

tápanyagellátottságára, a talaj termékenységre. Az elérhető termést befolyásolja a talaj szerkezete, víz-, levegő- 

és hőgazdálkodása, valamint a víztartó képessége. 

A kukorica a hideg talajokat sem szereti, mert vetés után elhúzódik a csírázás, kelés, sok lesz a tőhiány. A 

hidegebb réti talajokon meg kell várni a kellő felmelegedést. 

A gyökerek fejlődéséhez szükséges hőmérséklet alacsonyabb, mint a föld feletti vegetatív részeké. A gyökér 

már 5 oC-nál fejlődik, míg a föld feletti részeknél a növekedés, fejlődés (az asszimiláció) csak 10 oC felett 

történik. 

A kukorica minden fejlődési fázisában, fejlődési állapotában nagyon érzékeny a gyökerek légellátására 

(oxigénellátására). A kukorica a vizet és a tápanyagot a talajból veszi fel. A talaj tömörödöttsége, talajművelés 

során a záró réteg kialakulása nagyon kedvezőtlen. A fiatal növény gyökerei, ennek következtében nem tudnak a 

tömörödött rétegen áthatolni, a felső rétegben terülnek szét, ami a későbbi fejlődést is befolyásolja, majd 

végeredményben pedig a termés alakulását. 

5.1. Vetésváltás 

Elővetemény 

• Nagymértékben befolyásolja a termesztés hatékonyságát 

• A elővetemény hatással van a kórokozók, kártevők elszaporodására, a gyomosodásra. 

• A növények eltérő mértékben veszik igénybe a talaj víz- és tápanyagkészletét. 

• A vetésváltásnak jelentős szerepe lehet az aszály kedvezőtlen hatásainak mérséklésében és az amerikai 

kukoricabogár elleni védekezésben is. 

A kukorica ahhoz a néhány szántóföldi kultúrához tartozik, amely korábban önmaga után is sikerrel 

termeszthető volt. 

 

A kukorica szinte minden gazdaságban megtalálható, azonban a kukoricatermő térségekben a kukorica a szántó 

kb. 30-32%-át, a búza kb. 26-28%-át foglalja el. Az utóbbi két évtized szárazságának nagyobb gyakorisága arra 

kényszerítette az üzemeket, hogy a kukoricát (még a korábbiaknál is nagyobb mértékben) viszonylag jobb 

termőhelyekre összpontosítsák. Az adott területek vetésszerkezetében nőtt a kukorica aránya, s a kukoricának 

többévi, önmaga után történő termesztése. 

A kukorica nagy víz- és tápanyagfelvételével vetésváltás nélküli termesztésével, az évek során fokozódik a 

talajok víz-, és egyes tápelemek hiánya is. Ezért monokultúrában a kukorica termése nagyobb mértékben 

ingadozik, s a kukorica szemtermésének minősége is gyengébb, mint vetésváltásban. 

Napjainkban azonban a legnagyobb gondot monokultúrás termesztésnél az amerikai kukoricabogár és lárvája 

okozza, a jelentős kártétel miatt a kukoricát vetésváltásba kell iktatni. 

Az őszi búza vetésváltásához hasonlóan a kukoricatermesztésben is el kell érni, hogy maximum csak 1-2 évben 

kerüljön kukorica utáni kukorica, ez a szélsőséges aszályos évjáratok miatt, de főleg az amerikai kukoricabogár 

és lárva kártételének veszélye miatt indokolt. 

A kukorica termésbiztonsága növelhető megfelelő vetésváltással: az egyre inkább leegyszerűsödő 

vetésszerkezet akadályozza az okszerű vetésváltás kialakítását. 

Figure 3.12. Fontosabb szántóföldi növények vetésterületének alakulása 

Magyarországon 
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40 évvel ezelőtt: 

• 11 % lucerna 

• 2 % hüvelyes 

• 3 % egyéb pillangós 

30 évvel ezelőtt: 

• 8 % lucerna 

• 5 % hüvelyes 

• 1,5 % egyéb pillangós 

Közismert, hogy a búza utáni búza terméscsökkenését az időjárási tényezők által indukált patogén tényezők, a 

monokultúrás kukorica terméscsökkenését a talaj hasznos vízkészletének egyoldalú kihasználása okozza (főleg 

száraz, aszályos években). Csökken a termés, a vetésváltásban termesztett kukoricához viszonyítva, továbbá 

napjainkban még a terméscsökkenéshez, a termesztés kockázatához, az amerikai kukoricabogár és lárvája is 

hozzájárul. 

A vetésváltás, a kedvező elővetemény, még a műtrágyázás hatékonyságát is befolyásolja. A legkedvezőbb őszi 

búza elővetemény után lényegesen kisebb volt az NPK műtrágyák agroökológiai optimuma. 

A vetésváltás befolyásolja a talajtermékenység alakulását is. Különösen kedvező, ha a vetésváltásban 

maghüvelyes is szerepel (pl. borsó, bab, szója, stb.). 

Monokultúrás termesztésnél csökken a talajélet, csökken a talajban lévő összbaktérium szám, ezek körül is 

legértékesebb az aerob N-kötő és aerob cellulózbontó baktériumok száma, ami a talaj vízkészletének 

alakulásával is összefüggésbe hozható, végül is összességében a talaj termékenységének csökkentéséhez vezet. 

A monokultúrás termesztés egyébként is akadályozza a többi növény okszerű vetésváltásba iktatását. 

Magyarországon a gabonafélék termesztésének túlsúlya (73 % feletti) nem teszi lehetővé a kedvező 

elővetemény hatás érvényesülését . 

Figure 3.13. A szántóföldi növények vetésszerkezetének változása Magyarországon 

 

A kukorica, mint elővetemény, más növény számára csak közepesnek minősíthető, akár a borsó, akár az őszi 

búza számára. 



 KUKORICATERMESZTÉS  

 60  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Azt figyelembe kell venni, hogyha kukorica után őszi búzát akarunk vetni, akkor csak igen korai, vagy korai 

érésű (FAO 200-300-as tenyészidejű) hibridet válasszunk, hogy utána legyen elegendő idő a 

tápanyagkijuttatásra, a talajelőkészítésre és a vetés elvégzésére. 

Az őszi búza azért is fontos szerepet játszik a kukorica vetésváltásában, mert az őszi búzának jó a gyomelnyomó 

képessége, viszonylag korán lekerül, és nem meríti ki túlzottan a talaj vízkészletét. 

Magyarországon a legfontosabb feladatok közé tartozik a növénytermesztés – állattenyésztés kedvezőtlen 

arányának (70:30 %) a megváltoztatása, a leegyszerűsödött vetésszerkezet helyett, egy okszerű vetésváltás 

kialakítása. 

A szakszerű vetésváltás a termesztés hatékonyságának növelése mellett hozzájárul a talajtermékenység 

hosszútávú megőrzéséhez, a fenntartható, fejlődő növénytermesztés kialakításához, biztosításához. 

Gondoljunk bele, milyen nagy jelentősége volt a maga idejében a Norfolki vetésforgónak (Őszi búza – 

cukorrépa – tavaszi árpa vörösherével felülvetve és még a 4. évben vöröshere). Az okszerű vetésváltás 

kialakítása a jövőben még fontosabb lesz a globális felmelegedés okozta klímaváltozás miatt, továbbá a 

hatékonysági és környezetvédelmi szempontokból is. 

5.2. A kukorica tápanyagellátása 

A kukorica ásványi táplálkozása. A kukorica növekedéséhez és megfelelő fejlődéséhez szükséges tápelemeket, a 

többi autotrof növényhez hasonlóan szervetlen vegyületek formájában veszi fel. 

A szénhidrátok felépítéséhez a fotoszintézis folyamatában szükséges széndioxidot (CO2) a levegőből nyeri, a 

H+-ion és az O2 a vízből származik. A többi tápelem a talajban részben mint ásványi só feloldva, a talajban 

fordul elő. 

Nagy mennyiségben előforduló elemek a szerkezeti elemek, ezek a szerves vegyületek építőelemei, pl. C, O, H, 

N, P, S. 

A K+, a Ca2+, a Mg2+ és a Na+ ionos formában fordul elő a növényekben. Ezek az elemek a vízháztartás 

szabályzói, a sejthártyák kolloidfelületének tulajdonságát, áteresztő képességét szabályozzák. 

A Mg a klorofill és néhány enzim szerkezeti eleme. 

A változó vegyértékű fémionok – Fe, Mn, Cu, Zn – az oxidációs-redukciós folyamatokat szabályozzák a 

növényi anyagcsere folyamatokban, ezek az ún. biokatalizátorok. 

Az ásványi elemeket, pl. a nitrogént ammónium, illetve nitrát (NH4+ és NO3-) ionok formájában, a foszfort 

általában ortofoszfát (H2PO4- és HPO42-), a fémeket (Na+, K+, Ca2+, Mg2+, stb.) ionos formában veszi fel a 

kukorica a talajoldatból. 

A kukorica gyökere fontos szerepet játszik az ásványi tápanyagok felvételében. A gyökerek eltérő adszorpciós 

kapacitását a gyökerek kora, a hibrid tulajdonsága is befolyásolják, pl. a gyökér fejlettsége, vagy a gyökérszőrök 

felületének adszorpciós kapacitása. A fiatal növény gyökere képes a legaktívabb ionfelvételre, a tenyészidő 

folyamán az ionfelvétel szakaszos. 

A kukorica levelei is képesek ásványi ionokat felvenni. A levélen keresztüli tápanyagfelvétel sikere függ a levél 

korától, méretétől, a levél állásától. A kukorica levélen keresztül történő ion felvételét már korábban 

felismerték, de gyakorlati hasznosítását – pl. levéltrágyázás – kevésbé alkalmazzák. 

A kukoricánál főleg N-P-K és a mikroelemek közül a Zn-hiánya esetén a növekedés lassú, N-hiány esetén a 

növény színe világoszöld, a P-hiány esetén a növény habitusa kisebb, esetenként a növényen antociános 

elszíneződés látható, stb. K-hiány esetén alacsonyabb a növény, vékonyabb a szár és a levél, Zn-hiány esetén 

kevésbé fejlett a növény és a levélen sárga elszíneződésű csíkok jelennek meg. 

A kukorica N-felvétele nagymértékben függ a talajban lévő nitrogénformától, a talajnedvességtől, a P- és a K-

ellátás mértékétől, stb. A P-felvételére is hatással van a N-ellátottságnak a mértéke. 

A három fő tápelem közül a K előzi meg leginkább a többi tápanyag felvételének a dinamikáját, és a K közel 

70-75 %-ban a növény vegetatív részeiben található. 
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A talaj tulajdonságai jelentős mértékben képesek befolyásolni a tápanyagfelvételt, pl. a talajban a víz-levegő 

aránya, a talaj tömörödöttsége, a vízellátottság. A tápanyagok közül a vízellátottság a K-felvételét befolyásolja a 

legnagyobb mértékben, vagy vízhiány a K-felvételt nehezíti a legnagyobb mértékben. 

A tápelemek felvételét befolyásolja a talaj pH értékének az alakulása. A talajban elsősorban a foszforvegyületek 

és a mikroelemeket tartalmazó vegyületek oldhatóságát befolyásolja. A mikroelemek a savanyú (pH=7 alatti) 

tartományban válnak oldhatóvá, kivéve a Mo-t, amely lúgos közegben könnyebben felvehető. 

A talaj mikrobiológiai tevékenysége a N-szolgáltató képességet is befolyásolja. A nitrifikáció a 

talajtermékenység fontos mutatója. 

Tápanyagellátás. A kukorica az ásványi elemek közül legtöbbet a nitrogénből igényel. Jelentős a káliumigénye, 

mérsékelt a kukorica foszforigénye. Nem elhanyagolható a Ca-, és a Mg-igény. Mikroelemek közül a Zn-, 

valamint a Cu-hiányra érzékeny. 

A kukorica tápanyagfelvétele a fejlődés kezdetén lassú. A legintenzívebb a – 6-7 leveles állapotnál (a megnyílás 

időszakában) – és a szemtelítődés időszakában. 

A tápelemek felvétele: 

A N-felvétel a fiziológiai érésig folyamatos 

A P-felvétel a legintenzívebb 3-6 leveles korban és a szemtelítődéskor, a P-felvétel dinamikája nagyobb, mint a 

szárazanyag felhalmozódás dinamikája, majd párhuzamosan halad vele, szeptember elején szűnik meg a 

felvétel. 

A K-felvétel előzi meg legjobban a szárazanyag-felhalmozódás ütemét, felvétele a címerhányáskor már be is 

fejeződik. 

A felvett N: 60 %-a, a P: 70 %-a, a K: 30 %-a kerül a szemtermésbe. 

A K 70-75 %-a vegetatív részben vándorol. A Mg-felvétel az egész tenyészidőben, az érésig folyamatos. A Ca 

legnagyobb része a levelekben marad. 

A kukorica 1 t szemterméssel és a hozzátartozó betakarításra kerülő légszáraz szárral az alábbi tápanyagokat 

veszi fel a talajból. 

Nitrogén (N) 25 kg/t -> mész (CaO) 8 kg/t 

Foszfor (P2O5) 11 kg/t -> magnézium (MgO) 3 kg/t 

Kálium (K2O) 22 kg/t 

A tápanyagfelvételt befolyásoló tényezők: 

• A rendelkezésre álló tápelemek mennyisége. 

• A kukoricahibrid intenzitása. 

• A talaj-levegő hatása, a statikai vízigény (67-79 %). 

• A talaj kémhatás (6,6-7,5 pH): A P-felvételét alacsony pH-nál Al és Fe ionok, lúgos talajnál a Ca 

akadályozza. A mikroelemeket a Mo kivételével a savanyú (alacsonyabb pH) esetén tudja a növény felvenni. 

• A talaj kötöttsége, kötött talajoknak nagyobb a vízmegkötő és kisebb a vízleadó képessége. 

• A talajok mikrobiológiai tevékenysége. Tömődött talajokon a NO3-N 20-30 %-a molekuláris formában 

távozik (denitrifikáció) 

A N-trágyázást ősszel-tavasszal (50:80 %-ban) megosztva, a P, K kijuttatását ősszel végezzük el. 

A kukorica fejlődésének kezdetén a nitrogént ammónia, később nitrát formájában hasznosítja. 
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A talaj kémhatásához alkalmazkodva, savanyú talajokon – megfelelő műtrágyaválaszték esetén – lehetőleg 

kerülni kell a savasan hidrolizáló műtrágyák, így az ammónium-szulfát, az ammónium-nitrát, a karbamid 

nagyadagú felhasználását. Meszezés és gyengén lúgos kémhatású talajokon a savanyúan ható műtrágyák 

felhasználása a célszerű. Jó kultúrállapotú, lazább talajokon jól érvényesülnek az ammóniafélék, levegőtlenebb 

körülmények között viszont a nitrátok használata eredményesebb. 

A P- és a K-műtrágya teljes adagját kapja nyár végén, ősszel alaptrágyaként. A bedolgozás mélysége 25-30 cm 

legyen. A kukorica ezt a talajréteget a gyökereivel gazdagon átszövi, így kedvező a felvehetőség. 

A trágyaigényt és a trágyahasznosulást a talaj, az időjárás és a termesztési tényezőkön kívül a kukorica hibridek 

jelentősen módosíthatják. 

A kukorica az istállótrágyázást meghálálja. Korábban a kisebb műtrágya-felhasználás idején egyértelműen az 

istállótrágyázást igénylő kultúrák közé tartozott a kukorica. A családi gazdaságban ez a szempont jelenleg is 

megállja a helyét. 

A tervezett terméshez szükséges tápanyagokat az alábbi táblázat alapján célszerű kiszámítani. Az istállótrágyát 

nyáron, nyár végén kell kiszórni és a talajba forgatni. 

 

Fajlagos tápanyagigénye kg/100 kg fő és mellékterméshez 

N -> 2,5 kg hatóanyag 

P2O5-> 1,1 kg hatóanyag 

K2O -> kg hatóanyag 

A kijuttatandó műtrágya hatóanyag kg/ha (előveteménytől és évjárattól függően) 

N -> 60-120 kg/ha hatóanyag 

P2O5 -> 60-70 kg/ha hatóanyag 

K2O -> 110-120 kg/ha hatóanyag 

ÖSSZ NPK: 230-310 kg/ha hatóanyag 

Korrekciós tényezők: 
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• A talaj tápanyagellátottsága (mg/kg) 

• Az elővetemény hatása (korrekciós tényezők) 

• A hibrid termőképessége (intenzitása) 

• A hibrid termőképessége (intenzitása) 

• Öntözés 

• Ökológiai adottság 

• Istállótrágyázás éve és mennyisége (t/ha) 

• A talaj típusa, kötöttsége 

• Az altalajvíz szintje 

A kukorica tápanyagfelvételi dinamikája 

• A legintenzívebb a kukorica NPK tápanyagfelvétele 6-7 leveles állapotban és a szemtelítődés időszakában. 

• Azonban míg a N felvétele a fiziológiai érésig folyamatos, 

• a P felvétele 3-6 leveles állapotban és a szemtelítődéskor a legintenzívebb, 

• a K felvétel a címerhányás idejére be is fejeződik. 

 

A hosszabb tenyészidejű hibridek (FAO 400-500) agroökológiai műtrágyaoptimuma a korai tenyészidejű 

hibridekhez viszonyítva kedvező évjáratban N 30-40 kg/ha-ral nagyobb volt. 

A hosszabb tenyészidejű hibridek terméstöbblete (több év átlagában) 1,4 t/ha volt. 

A vetésforgó és a műtrágyakezelés hatása a kukorica kumulált terméstöbblet/terméshiány mértékére (t/ha) 

Trikultúrában már az első rotáció (4 év) végén 1 t/ha terméskülönbség állapítható meg a bikultúrához és a 

monokultúrához viszonyítva. Az N50 P100 K100 kezelés terméstöbblete 1 t/ha, ugyanakkor az N50 P0 K0 

egyoldalú N kezelés hatására a termés 1 t/ha-ral csökkent. Az évek előrehaladtával – tartamkísérletben – a 

különböző kezelések hatására egyre nagyobb volt a kumulált terméstöbblet, vagy kedvezőtlen 

műtrágyakezelésnél a terméshiány. 

A második rotációtól (8 év) legnagyobb mértékben az N100 P100 K100, N150 P50 K100 és az N200 P150 

K100 kezelések termése, terméstöbbletük 8,5-9,5 t/ha az ötödik rotáció közepéig (18 év). Ezt követően 

trikultúrában az N200 P150 K100 kezelés hatására a kumulált terméstöbblet a kísérlet 20, 24, 28, 32. évben 2 

t/ha-ral elmarad az N100 P100 K100 és az N150 P100 K100 kezelések terméstöbbletétől. 

A kísérlet 32. évében az N100 P100 K100 kezelés terméstöbblete a legnagyobb, 12 t/ha. Az N200 P150 K100 

kezelés terméstöbblete az N100 kg-os tápanyagszinthez viszonyítva csökken, 10 t/ha. Az N50 P100 K100 

kezelés terméstöbblete 7,5 t/ha, míg az N50 P50 K100 kezelésé 6 t/ha. Ez utóbbi két kezelés terméstöbblete 

jelentősen kisebb az N100 P100 K100 kezelés terméstöbbletétől. A harmonikus NPK műtrágyakezeléshez 

viszonyítva a kontroll és a P, K nélküli kezelések terméshiánya egyre nagyobb mértékű az idő előrehaladtával. 
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A kísérlet első 10 évében legnagyobb a terméshiány (4 t/ha) az N50 P0 K0 kezelésnél. A 10. évtől azonban a 

kontroll (műtrágyázás nélküli) terméshiánya a legtöbb, a 32. évre, eléri a 11 t/ha-t. Ezt követően az egyoldalú N-

kezelések terméshiánya a legnagyobb (N50, N100, N150), 6,5-9,5 t/ha. A P vagy K hiánya az N100 kg/ha 

szinten csak 1-2 t/ha-ral, míg N200 kg/ha szinten 2-3 t/ha-ral növeli a kumulált termés hiányt. 

Figure 3.14. Kumulált kukorica terméstöbblete/terméshiánya Trikultúra (A17), 

Hajdúböszörmény, 1968-2000 

 

A monokultúrás kukorica különböző kezeléseinél rendkívül markáns a terméstöbblet vagy -hiány a kísérlet 8. 

évétől (második ciklus vége). A 8. évtől fokozatosan marad el az N50 P50 K100 és N50 P100 K100 kezelések 

terméstöbblete, amely a 20. év után csak 4 t/ha körüli. A kísérlet 32. évében az N50 P50 K100 kezelés 

terméstöbblete 5 t/ha volt. Ha ehhez viszonyítva az N-t 50 kg/ha-ral növeltük, akkor a terméstöbblet további 6 

t/ha-ral nőtt. 

Az N100 P100 K100, N50 P100 K100 és N200 P150 K100 kezelések terméstöbblete monokultúrás 

termesztésnél igen jelentős és a terméstöbblet növekedés is látványos. A kísérlet 32. évére a terméstöbblet elérte 

a 12,5-13,0 t/ha-t. Bár összességében a fenti három kezelés terméstöbblete között minimális az eltérés, tehát 

monokultúrás termesztésnél sem volt gazdaságos N100 P100 K100 kg/ha-nál nagyobb műtrágyaadagot 

kijuttatni. 

Ugyanakkor a kísérlet 8. évétől a kontroll (műtrágyázás nélküli) terméshiánya egyre nagyobb mértékű, a kísérlet 

32. évére már eléri a 15 t/ha-t. A PK nélküli N50 kezelésnél a terméshiány 13 t/ha, az N100 kezelésnél 11 t/ha, 

az N150 kezelésnél 10 t/ha. Az egyoldalú PK nélküli N kezeléseknél a terméscsökkenés 9-13 t/ha, míg a csak P 

vagy csak K nélküli N kezelések terméshiánya 1,5-7,0 t/ha. A kálium nélküli N150 P50, vagy N150 P100 

kezelések termés hiánya a kísérlet 32. évében 1 t/ha volt. 

Figure 3.15. Kumulált kukorica terméstöbblete/terméshiánya Monokultúra (C17), 

Hajdúböszörmény, 1968-2000 

 

A legnagyobb kumulált terméstöbblet a kísérlet 32. évében: 

• Trikultúrában (12 t/ha) az N100 P100 K100 

• Bikultúrában (10 t/ha) az N150 P50 K100 

• Monokultúrában (13 t/ha) az N200 P150 K100 kezelésnél kaptuk. 

A legnagyobb terméshiány a kísérlet 32. évében: 

• Trikultúra kontroll kezelés – 10,5 t/ha 
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• Bikultúra N100 P0 K0 kezelés – 11,5 t/ha 

• Monokultúra kontroll kezelés–15,0 t/ha 

5.3. Talajművelés 

Talajelőkészítés. A kukorica mélyművelést igényel, igényes a talajpólus víz-, levegő arányára, a talaj víz-, 

levegő- és hőforgalmára. A művelés minősége befolyásolja a kukorica termését. 

A talajművelésnek több célja van, pl. a tápanyagok, műtrágyák talajba juttatása, a kedvező talajlazultság elérése, 

a gyomok irtása, a kártevők gyérítéséhez közvetlenül, szaporodásuk és életfeltételeiknek kedvezőtlenné tételével 

pedig közvetve járul hozzá. 

A talajművelés lehetővé teszi a vízáteresztést, egyúttal a vízmegőrzést is, mechanikai javítással elősegíti a 

gyökérfejlődést, a gyökér gyors lehatolását. 

Természetesen kémiai talajjavító anyagokat is talajműveléssel tudunk a talajba juttatni. 

Nagyon lényeges szempont, hogy a talaj szerkezetének és kultúrállapotának megőrzése érdekében kerülni kell a 

nedves állapotú talajok gyúrását és kenését, a művelt réteg kiszáradását, a száraz talajok feltörését, porosítását. 

Napjainkban modern talajművelő gépek, eszközök állnak rendelkezésre, amivel megoldható, hogy 

energiatakarékos, vízkímélő és a kukorica igényét kielégítő talajelőkészítést végezzünk. 

A kukorica talajelőkészítése három nagyobb műveléscsoportra bontható: 

1. Az alapművelést megelőző műveletek: 

2. Alapművelés: 

3. Az alapművelés elmunkálása könnyű és nehéztárcsával, ásoboronával, multitillerrel. 

4. magágyelőkészítés 

Minden talajművelési eljárást csak megfelelő talajnedvességi állapotnál lehet elvégezni, és lehetőleg minden 

művelet után zárni kell a talajt, a talaj hasznos vízkészletének megőrzése céljából. 

Az alapművelést megelőző műveleteket, tarlóhántást, zárást az előveteménytől, ill. annak lekerülési idejétől 

függően tudjuk elvégezni, pl. őszi búza, őszi árpa, burgonya, stb. után. Későn lekerülő elővetemények után, pl. 

kukorica utáni kukorica esetén nincs idő a tarlóhántásra és a tarlóápolására. Az elővetemény lekerülése után 

azonnal szárzúzás a szár további aprítása tárcsával, műtrágya kiszórás után azonnal következik az alapművelés. 

Forgatásos alapművelésnél, a gyakorlatban 30-35 cm mélységű szántást végeznek. Napjainkban zömében 

váltvaforgató ekék vannak, amelyek igen jó minőségű munkát végeznek. Korábban az ágyszántásnál bizonyos 

távolságokban barázdás, ill. bakhátak voltak, ahol a széjjel, ill. összehántás volt. 

Szántás után fontos a szántás elmunkálása, ha szükséges a zárása. Különösen fontos az augusztusi, szeptemberi 

szántás esetén, hogy minél kevesebb legyen a vízveszteség, beinduljon a talajélet, a szervesanyagok 

ásványosodása. 

Az alapművelést lazító eszközökkel is végezhetjük, elősegíti a mélyebb szelvény levegőztetését, könnyebben 

átengedi a vizet (csapadékot) a mélyebb rétegekbe. 

Lazításos alapművelést csak szárazabb talajállapot mellett célszerű végezni, amikor a szántóföldi vízkapacitás 

50 % körüli, csak ekkor tudják a repesztő hatásukat kifejteni. 

Ha lazító eszközzel végezzük az alapművelést, akkor még egy sekély szántás is szükséges, mellyel a 

növénymaradványokat és a műtrágyákat beforgatjuk. A középmély lazítók 20-30 cm, a mélylazítók akár 40-50 

cm-es mélységig lazítják meg a talajt. 

Figure 3.16. Kukorica tarló szántása 
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Figure 3.17. Kultivátoros mélylazítás 

 

A kukorica nem tartozik a korai vetésű növények közé, ezért tavasszal, amikor taposási kár nélkül rá lehet 

menni a talajra, fontos a talajfelület zárása (fogasborona, simító, ha röges a talaj ásóborona, stb.). 

Magyágyelőkészítést kombinátorral, vagy germinátorral vetés előtt kb. egy héttel végezzük. Vetés idejére 

kellően aprómorzsás, nyirkos, ülepedett legyen a magágy, mivel nemcsak a kelést, hanem a kezdeti fejlődést is 

befolyásolja. 

Összességében a talajelőkészítés legfontosabb célja, hogy olyan talajállapotot hozzunk létre, amely elősegíti a 

kukorica kedvező fejlődését, a vetéstől a betakarításig. Fontos, hogy a művelés mélysége és minősége kielégítse 

a kukorica igényét és a lehető legvíztakarékosabb legyen, hiszen a klímaváltozás következtében egyre több a 

száraz, aszályos évjárat. 

5.4. A kukorica vetése 

A kukorica vetése pneumatikus szemenkénti vetőgéppel történik. 

Figure 3.18. Vetőgép 

 

A vetés idejét a talajhőmérséklet alakulása, az adott hibrid tulajdonságai is befolyásolják. A kukorica a 

csírázáshoz – Cold-teszt értékétől függően – 8-12 oC-os talajhőmérsékletet igényel. A Cold-teszt érték a 

hibridek csírázáskori hidegtűrését fejezi ki. Ha a Cold-teszt érték 90 % feletti, akkor már 8 oC-os 

talajhőmérsékletnél is vethetünk, míg ha alacsony ki kell várni a 10-12 oC-os talajhőmérsékletet. Az utóbbi 

időben a globális felmelegedés következtében már április első felében eléri a talajhőmérséklet a 10 oC-ot. 

Figure 3.19. Az áprilisi talajhőmérséklet alakulása, Debrecen, 2008-2010. 
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Természetesen a rövidebb tenyészidejű hibrideknek szélesebb az optimális vetésidő intervalluma, mint a 

hosszabb tenyészidejű hibrideknek. 

Alacsony Cold-teszt %-nál: 

• sekélyebb vetés (4-5 cm), 
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• néhány nappal később vetni, 

• csíratartás (azaz 5-10 %-kal több csíra kivetése). 

Vetési sorrend: 

• először az igen korai és korai érésűeket (FAO 200-300), 

• utána a középkésői érésűeket (FAO 500), 

• a végén a középérésűeket (FAO 400). 

A vetés minőségét kifejezi: 

• a tőtávolság egyenletessége 

• a vetés mélység egyenletessége 

A kukorica vetése szemenkénti pneumatikus vetőgéppel történik 70-76,2 cm sor és 16-22 cm tőtávolságra. A 

vetésmélység általában 5-6 cm). 

Figure 3.20. Kikelt kukorica állomány 

 

Figure 3.21. A vetésidő hatása a kukorica virágzás-, megtermékenyülés idejére és a 

betakarításkori szemnedvesség-tartalmára 

 

Állománysűrűség. A kukoricatermesztés intenzívebbé válásával, az újabb hibridek köztermesztésbe vonásával 

jelentősen megváltozott a hibridek tenyészterület-igénye, illetve tőszám-sűríthetősége. A tőszám a termést 

nagymértékben meghatározó tényező. A hektáronkénti 10 ezer tőszámváltozás a termést 1,5-2,0 tonnával képes 

növelni vagy az optimum felett csökkenteni. 

Az optimális tőszámot módosítja 

• a hibrid genetikai tulajdonsága, 

• a hibrid tenyészideje, 

• a termőhelyi adottság, 

• az évjárat hatása, 

• a víz- és a tápanyagellátás mértéke. 

A kukoricahibridek genotípussal is összefüggő tőszámreakciója alapján elkülöníthető tulajdonságok: 

1. Jól sűríthető, széles tőszámoptimum intervallumú hibridek. Ennek a típusnak az előnye, hogy általában az 

alkalmazkodóképességük is jó. 
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2. A nagy tőszámot nem igénylő, de jó egyedi produkcióval rendelkező, többcsövűségre hajlamos hibridek. 

Előnyük, hogy jó a termésbiztonságuk. 

3. Flexibilis csőtípusú hibridek. Nem igényelnek nagy tőszámot, viszont kedvező évben a cső hossza nyúlik 

meg (nem második csövet hoz), és így nő a termés. A típus előnye, hogy a tőszámhiány kompenzációs 

képességük kiemelkedően jó. 

4. Az állománysűrítésre érzékeny hibridek. Viszonylag szűk tőszámoptimum intervallummal rendelkeznek. 

Ennél a típusnál fokozottan nő a tőtávolság egyenletességének a jelentősége is, amely a vetőgép típusától is 

függ. 

A növényszám növelése a szem beltartalmi értékét is befolyásolja. A tőszámnöveléssel a szem 

keményítőtartalma nő, az olaj- és a fehérjetartalom, azaz a szintézisükhöz nagy energiát igénylő vegyületek 

mennyisége a szem szárazanyag százalékában kifejezve csökken. 

Átlagos viszonyok mellett a hibridek számára megfelelő 

• a FAO 200-300-as hibrideknek 70-80 ezer tő/ha (termő tő), 

• a FAO 400-as hibrideknek 65-75 ezer tő/ha, 

• a FAO 500-as hibrideknek 60-65 ezer tő/ha, 

• a tőszámnövelés hatására az egyedi produkció (csőméret) csökken, de a területegységre eső termés nő, 

• vannak nagy tőszámot nem igénylő, de jó egyedi produkcióval rendelkező, többcsövűségre hajlamos hibridek, 

• kedvező évjáratban a hibridek a nagyobb termést a nagyobb tőszámon érik el, mivel kedvező évjáratban a 

tőszámnövelés hatására kisebb mértékű az egyedi produkció csökkenése, 

• a termesztőt az a tőszám érdekli, amelyhez a maximális termés tartozik. 

Az optimálisnál nagyobb tőszám 

• veszélyezteti a termésbiztonságot, 

• növeli a vízigényt – az aszályérzékenységet, 

• növeli a meddő tövek részarányát, 

• csökkenti a beltartalmi értéket, 

• növeli a betakarítási szemnedvesség-tartalmat. 

Az utóbbi években nőtt a száraz, aszályos évjáratok gyakorisága, csökkent a tápanyagellátás intenzitása, ezért a 

korábban alkalmazott nagyobb tőszámot csökkenteni kell. 

Természetesen nagy különbségek vannak a hibridek tőszámsűríthetősége között is. Vannak jól sűríthető, széles 

tőszámoptimum intervallumú hibridek és vannak a tőszámsűrítésre érzékeny, szűk tőszámoptimum intervallumú 

hibridek. 

A széles tőszámoptimum intervallumú hibrideknek általában az alkalmazkodó képességűk is jobb. Az optimális 

tőszám mellett a tőszámoptimum intervallumot is meg kell határozni (azt az intervallumot, amelyet a hibrid 

nagyobb terméscsökkenés nélkül elvisel). 

Figure 3.22. A tőszám hatása a kukoricahibridek termésére Hajdúböszörmény I. ker., 

2008. 
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5.5. A kukorica növényvédelme, növényápolása 

A kukorica kórokozói és kártevői 

Betegségei (*-gal jelöltekkülönö9sen veszélyesek): 

• kukorica mozaik vírus*, 

• fuzáriózis*, 

• golyvásüszög, 

• rostosüszög*, 

• helmintospórimos levélfoltosság, 

• nigrospórás száraz korhadás, 

• cerkospórás levélfoltosság. 

Kártevők: 

• cserebogarak, pattanóbogarak lárvái (pajorok, drótférgek), 

• kukoricabarkók, 

• fritlégy, 

• kukorica gyökértetű, 

• levéltetű, 

• kukoricamoly*, ukoricamoly*, 

• amerikai kukoricabogár* és lárvája*, 

• gyapottok bagolylepke hernyója*, 

• fácán, nyúl, hörcsög. 

A növényvédelem része a megelőzés, a vetésváltás, az egészséges, jó biológiai értékű vetőmag használata. 

A vegyszeres védekezés a vetőmag optimalizálásával kezdődik. A csírázáskori betegségek, kártevők ellen a 

vetőmagot csávázni kell. Csávázással a vetőmag felületére gombaölő szereket juttatunk. Újabban a hosszabb 

ideig védelmet nyújtó és a kártevők ellen is hatékony csávázószereket is alkalmaznak. 

A talajlakó kártevők ellen és az amerikai kukoricabogár lárvája ellen talajfertőtlenítő szert kell használni, vetés 

előtt a talajba kell dolgozni. Kukoricabarkó, kukoricabogár, kukoricamoly ellen szükség esetén védekezni kell. 

Az amerikai kukoricabogár és lárvája kártétele jelentős. Az imágó a bibével táplálkozik, a lárva pedig a 

kukorica gyökérzetét teszi tönkre. 

Az amerikai kukoricabogár és lárvája ellen csak komplexen lehet védekezni: 

• vetésváltással, 



 KUKORICATERMESZTÉS  

 71  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

• a vetőmag Gaucho-val való csávázásával, 

• a lárva elleni talajfertőtlenítéssel és, 

• az imágó elleni védekezéssel. 

2007-tól megjelentek a kukoricabogárral szemben rezisztens GMO kukoricahibridek. 

A csávázást Maxim XL 035, Gaucho 600 FC-vel, a talajfertőtlenítést Force 1,5 G-vel, a kértevők ellen Karate 

Zeon 5 CS, Sumi Alfa 5 EC-vel lehet többek között védekezni. 

Gyomok 

A gyom elleni védelem jelenti a kukorica növényápolási, védelmi munkájában a legnagyobb feladatot. A 

komplex munka igényét elismerve és betartva a kulcsszerep a vegyszeres gyomirtásnak jut. A kukorica 

gyomirtásában a hibridek érzékenységéből, a gyomok toleranciájából, a termesztési célból, a termőhelyi 

adottságok különbségeiből és a vegyszerforgalmazók érdekéből adódóan nagyszámú vegyszer, illetve 

vegyszerkombináció alkalmazása lehetséges. A vegyszeres gyomirtás technológiája az utóbbi időben a 

posztemergens védekezés irányába tolódott el. 

Posztemergens kezelések térhódításának okai 

• Presowing szerek visszaszorulása 

• Presowing szerek visszaszorulása 

• mikrobiológiai degradáció 

• Preemergens szerek hatásának időjárás függősége (bemosó csapadékhiány) 

• Elszaporodott melegigényes fajok folyamatos kelése (selyemmályva, csattanó maszlag, szerbtövis) 

• Szakmai szemléletváltás: csak a ténylegesen megjelent gyomok ellen védekezünk 

• Pénzügyi szemléletváltás: a post-szereket 4-5 héttel későbben kell megvásárolni 

• Jó hatású post-szerek vannak forgalomban, pl. Mikado, Motivell, Titus Plus, Tropazin, Primextra Gold, 

Guardin Extra, Escort, Gartoxin FW, Lontrel, Laudis, Successor, stb. 

Az utóbbi időben nagy gondot okoz, hogy a preemergensen használható gyökérherbicidek érvényesüléséhez 

nincs elegendő bemosó csapadék, másrészt egyre jobban terjednek a melegigényes, nyár elején folyamatosan 

kelő és nyár végén magot hozó gyomok (pl. disznóparéj, libatop, parlagfű, datura, szerbtövis stb.). 
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Korábban vetés előtti (presowing) gyomirtást is alkalmaztak, a gázhatású szereket a talajba kell bedolgozni 6-8 

cm mélyen. Egyetlen, rögös talajfelszínesetén ezek hatástalanok. 

A vetés utáni, kelés előtti (preemergens) szerek között újak vannak, amelyek korai posztemergens 

technológiával is kijuttathatók. Azonban érvényesülésükhöz a kijuttatást követő két héten belül 20-30 mm 

bemosó csapadékra van szükség. 

A pre-post technológia azt jelenti, hogy a vetés előtt hagyják a területet kigyomosodni, elvetik a kukoricát és 

ezután végzik a vegyszeres gyomirtást, amely a vetés szempontjából preemergens, a gyomok szempontjából 

viszont posztemergens védekezés. 

A növényápolás részét képzi a mechanikai gyomirtás. A kelést követő időszakban a talaj felső rétege 

cserepesedetté válhat, ennek megszüntetésére és a csírázó gyomok irtására elvégezhető a kukorica fogasolása. 

Később a kikelő gyomok ellen egyszer-kétszer sorközművelő kultivátorozás javasolható. Ezt azonban a 

vegyszeres gyomirtással összehangolva végezzük, nehogy egyes gyomirtó vegyszer hatását lerontsuk. A 

sorközműveléssel együtt érdemes elvégezni a sorköztrágyázást is. A kultivátort mélyen ne járassuk, mert az a 

kukorica gyökérzetét megsértheti, ez által annak fejlődését visszaveti. A hatása a talaj állapotára így is jó, ezért 

ajánlható a vegyszerhasználat mellett a sorközművelő kultivátorozás. A munkát azonban úgy végezzük, hogy az 

tőkivágással ne járjon, vagy csak minimális, 5% alatti kivágást okozzon. 

Figure 3.23. Kombinált mechanikai és vegyszeres gyomirtás 

 

Vegyszeres gyomirtásnál nagyon fontos, hogy a gyomösszetételnek megfelelő szert válasszunk, és a gyomok 

megfelelő fejletségénél alkalmazzuk, mert ettől a gyomirtás hatékonysága nagymértékben függ. 

5.6. Öntözés 
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A kukorica a szántóföldi növények között a közepes vízigényűek csoportjába sorolható. A tenyészidő folyamán 

a termőhelytől, a hibrid tenyészidejének hosszától függően 450-550 mm vizet igényel. A vízigény a tenyészidő 

folyamán változik. Legtöbb vizet vesz fel a kukorica a címerhányástól a szemtelítődésig tartó időszakban. 

Ilyenkor a napi vízigénye 4,5-5,5 mm között van, az összegzett vízigény pedig eléri a 200-250 mm-t. 

A kukorica a fejlődésének első időszakában (40-60 nap) kevés vízzel is beéri és ugyanígy a szemtelítődés utáni 

időszakban is. A termesztés szempontjából fontos tulajdonsága a kukoricának, hogy igen jó a vízfelvevő 

képessége. A gyökereivel mély talajréteget (200-250 cm) sző át, így a talajban tárolt nedvességből sokat vesz 

fel. A felvett vizet – szélsőségesen rossz körülményeket leszámítva – jól hasznosítja. 

A vízigényének csúcsidőszaka miután július, augusztus hónapra esik és más növényeinkhez viszonyítva hosszú, 

ezért a kukorica aszályérzékenysége nagy. Az ország legszárazabb területén, ahol a nyári félév csapadéka elég 

gyakran alatta marad a 250-300 mm-nek, július-augusztus hónapban pedig 100 mm-nél kevesebb eső esik, a 

kukorica csak fél termésre képes, vagy szélsőséges esetben szemtermést nem is hoz. 

A címerhányás a virágzás és a megtermékenyülés időszaka kritikus a növény egyedfejlődésében. 

A kukorica vízellátásában a kritikus időszakban lehullott csapadéknak döntő szerepe van. Különösen így van ez 

sekély termőrétegű, rossz vízháztartású talajokon. A kritikus időszak megnövekedett vízigényét a talajban tárolt 

nedvesség is kielégítheti. Ezért a vastag termőrétegű, jó vízháztartású talajokon a vízellátás jobb megítéléséhez 

figyelembe kell venni az előző gazdasági, vagy hidrológiai év és a téli félév csapadékmennyiségét, valamint az 

elővetemény vízigényét is. A jó vízháztartású talaj mértékadó rétege ugyanis 200-250 mm hasznos nedvesség 

tárolására képes, és amennyiben ez a vízmennyiség a kukorica számára adott évben rendelkezésre áll, azt jól 

tudja hasznosítani. Ez a magyarázata annak, hogy az ország fő kukoricatermő tájain rendszerint a csapadékos év 

utáni első évben születnek rekordtermések. Ilyenkor ugyanis a víz mellett a hőmérséklet is kedvező a kukorica 

számára. 

Ebből adódóan megbízható összefüggés állapítható meg – a szóban lévő talajon – a talaj 200 cm-es rétegének 

tavaszi hasznos nedvességkészlete és a várható termés között. 

Magyarország jelentősebb kukoricatermő területein a termesztés eredménye és a biztonsága elsősorban a 

vízellátástól, annak hiányától függ. 

Az öntözött területek nagyságát és az öntözött kultúrákat az alábbi ábrák mutatják be. 

Figure 3.24. Az öntözött területek megoszlása régiónként, AKII adatok 2009 

 

Figure 3.25. Öntözött szántóföldi területek alakulása Magyarországon, 2009. 

 

Az öntözési rend: először június végén, címerezés előtt öntözzük, ilyenkor lehet nagyobb norma, 50-60 mm, 

majd 12-14 napos öntözési fordulóval 2-3-szor 30-40 mm és a szemtelítődés időszakában ismét nagyobb 

víznormával 50-60 mm-es adaggal öntözhetünk. 

Magyarországon a FAO 400-500-as tenyészidejű hibrideket öntözték korábban, mert ezek termőképessége 

nagyobb. A várható terméstöbblet öntözés hatására 4-5 t/ha. Azonban az öntözés költséges, ezért az 

árukukoricát kevésbé öntözik, viszont a kukorica vetőmagtermesztésnél a termésbiztonságot az öntözés 

alapozza meg, és gazdaságos. 
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Az öntözési mód napjainkban elsősorban esőszerű öntözési mód (Lineár, Pivot, Rein Star, csévélhető Bauer 

öntözőberendezésekkel). 

Figure 3.26. Lineár öntözőberendezés 

 

Figure 3.27. Bauer csévélődobos öntözőberendezés 

 

5.7. Betakarítás, tárolás 

A takarmányozásra termesztett szemeskukorica betakarítása a biológiai érés bekövetkezése után kezdődhet. 

Biológiailag érett a kukorica, amikor a szemtermésbe a tápanyagok beépülése befejeződik, amikor a 

kukoricaszem a termesztési körülményekhez képest eléri legjobb beltartalmi értékét. 

A biológiai érést a szem csíra felőli végén képződött fekete réteg kialakulása jelzi. Ekkor a szem az időjárástól, 

az agrotechnikától, a genetikai-tulajdonságoktól függően általában 25-32 % nedvességtartalmú. 

Korábban a betakarítás nem kezdődhet, mert a tápanyag beépülésének a folyamata nem ért véget, így a termés 

takarmányértéke nem kielégítő és a termésmennyisége is kisebb. Ezen túlmenően akadályozó tényező a szem 

nagy nedvességtartalma, illetve ebből adódóan az, hogy ilyen körülmények között nagy lesz a szárítási költség. 

A betakarítás időpontját, valamint a betakarítás módját a tárolás formája befolyásolja, ezért a kukorica 

betakarítását tárolási módonként ismertetjük. 

A kukorica tárolásának módjai: 

1. csöves tárolás, 

2. száraz szemestárolás, 

3. nedves szemestartósítás, 

4. CCM – Corn Cob Mix (szem, csutka keverék) tartósítás, 

5. LKS – Liesch Kolben Schrot (cső- és levélzúzalék) erjesztéses tartósítás. 

Csöves tárolás a kisüzemi gazdálkodás idején alkalmaztak. A kukoricát légjárta góréba rakták, ahol a termés 

légszárazzá, és tárolhatóvá száradt. Ez a módszer nagyüzemi mértékben nem alkalmazható. 

Száraz szemes betakarítás és tárolás 

A szemeskukorica 14-14,5 %-os nedvességtartalom mellett tárolható. Ezt a szárazsági állapotot természetes úton 

a szem még a rövid tenyészidejű hibridek termesztése esetén is ritkán éri el, azaz a kukorica betakarítása szinte 

minden esetben 14,5 %-nál nagyobb nedvességtartalomnál történik. A tárolás előtt, így mesterséges szárításra 

van szükség. A kukoricaszem szárítása nagyobb energiát és több időt igényel, mint a búzáé. Jellemzője az is, 

hogy a szem külső rétege és a belső állomány nem azonos ütemben szárad. A külső réteg gyorsabban szárad, 

mint a szem belső része, következésképpen, ha 14,5 % nedvességtartalomra kí¬vánjuk a termést szárítani, akkor 
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a külső réteg túlszárad, amikorra a belső állomány éppen eléri a kívánatos száradási értéket. A kukoricaszem 

túlszárított külső rétege repedezetté válik, amely a különböző penészgombák megtelepedését segíti elő. 

Kedvezőtlen, hogy a repedezett szembe az olaj könnyen avasodik, végül is a termény takarmányértéke romlik. 

A kukoricaszem egyenletesebb szárítása elérhető: 

• a szárítás időtartamának növelésével. A kukorica minőségromlás nélkül szárítható, ha az óránkénti 

nedvességelvonás nem haladja meg kezdetben a 2-3, később az 1-2 %-ot, 

• a több lépcsős, vagy szakaszos szárítással. A különböző nedvességtartományban ugyanis egységnyi 

vízelvonás energia igénye és hőmérséklet igénye eltérő, nedvesebb kukoricaszemből könnyebb egységnyi 

vizet elvonni, mint a szárazból, 

• szárítás és a szellőztetéses tárolás kombinációjának alkalmazásával, amikor is a terményt elegendő 18-19 %-

os nedvességtartalomra beszárítani, majd szellőzőpadozatos tárolótérbe betárolni, így a kukorica a tárolási, 

határérték feletti 4% nedvességet lassan adja le, minőségét megőrzi, a tárolási veszteség minimális lesz. 

A szárítási költség csökkentése, de a termény minőségének megőrzése érdekében is fontos a kukorica 

betakarításának jó megszervezése. Törekedni kell arra, hogy a lehetőség határán belül a száraz szemestárolásra 

szánt kukorica a biológiai érés után a táblán, természetes úton adja le nedvességének nagyobb hányadát. E 

követelményt is figyelembe véve kell a hibridek megválasztásakor. 

A szemtermés nedves tárolásra, és betakarítása 

A mesterséges szárítás nagy energia- és költségigénye miatt országszerte egyre több kukoricát tárolnak ilyen 

módon az üzemek. Ennek a tárolásnak feltétele és igénye: 

• 30-35 % nedvességtartalmú szemtermés betakarítása, tárolóba szállítása, 

• a kombájntól beszállított szemtermés 95-98 % tisztaságú legyen, 

• a szemtermés tárolás előtti darálása, 

• légmentes tárolótér építése, kialakítása. 

A nedves tárolást a kukorica lehetővé teszi, mert a biológiai éréskor, ha 30-35 %-os a nedvességtartalom a 

szemtermés életfolyamatai nem állnak le. A légzés folytatódik, amelyhez a szükséges oxigént a kukorica a zárt 

tárolótérből felhasználja. Az oxigén helyét a légzés során felszabaduló CO2 és a víz tölti ki, ami a légzést és az 

aerob folyamatokat leállítja. A tárolóban a termény felmelegedése is leáll, és erjedési folyamatok indulnak meg. 

15-25 oC közötti hőmérsékleten a kívánatos tejsavas erjedés játszódik le. Az erjedési veszteség megközelítően 

2,5 %. Az így tárolt kukorica takarmányértéke jó, felhasználható a hízó sertések és a hízó szarvasmarhák 

takarmányozására. 

A kukorica nedves tárolása a betakarítás szervezését, a munka gyorsabb befejezését is lehetővé teszi. 

Nagy előny, hogy korábban kezdhető és folyamatossá tehető a betakarítás. Indokolttá, sőt kívánatossá válik a jó 

termőképességű, vizet lassan leadó hibridek termesztése. Biztonságosabban vállalkozhatnak az üzemekben a 

viszonylag hosszabb tenyészidejű hibridek vetésére. Lehetővé tette továbbá ez a tárolási mód az ország északi 

területein is a kukorica vetésterületi arányának növelését. 

A szemtermés tartósítása 

Ennek a módszernek az alkalmazását tartósítószerek teszik lehetővé. Tartósításra használható többek között a 

propionsav, a hangyasav, az ecetsav, a szorbinsav, a tejsav, a citromsav. 

Tartósítószerrel 28-30 % nedvességű kukorica tartósítható. A szemeskukorica felületére kell a tartósítószert 

permetezni, amely a magba behatolva elöli a csírát, meggátolja a légzést és az enzimatikus folyamatokat. 

Elpusztítja a kukoricaszemek felületére tapadt mikroorganizmusokat, megakadályozza ezáltal a rothadást, az 

erjedés megindulását. 
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A módszer előnye, hogy erjedési veszteség nincs, a szemben levő tápanyagok feltáródása miatt 

takarmányozáskor nő a kukorica kihasználhatósága. Az így tartósított kukoricát hízó sertések és hízó marhák 

takarmányozására lehet felhasználni. 

Hátránya a tartósításnak az, hogy a tartósítószerek drágák, előállításuk energiaigényes. Ezért az alkalmazás 

kevésbé elterjedt Magyarországon. 

A CCM (szem, csutkakeverék) betakarítása, tartósítása 

A kukorica abrakként úgy is felhasználható, ha a csőről a szemmel együtt a csutkának kb. a 60 %-át 

betakarítjuk. A csutka teljes mennyisége azért nem takarítható be és keverhető a szemhez, mert az ilyen 

keveréknek nagy a rosttartalma és romlik az emészthetősége. Az állattenyésztés igényét kell ezért pontosan 

ismerni a szem-csutka arány betakarításkori beállításához. 

A sertések takarmányozásánál pl. megengedhető az 5 %-os nyersrost tartalom, mert az ilyen értéknél még nem 

romlik a takarmány emészthetősége. A betakarítógépek cséplőszerkezetének átalakítása szükséges a CCM 

betakarításához és a beállítással szabályozható a szem – csutka keverék aránya. Igen gyakori a betakarításnál az 

a beállítás, amelynél a csutka felét fogja fel a CCM rosta, a másik felét pedig kihullatja. Ebben az esetben a 

keverék a teljes szemtermésből és a csutkatermés közel feléből áll. A csőtermés tömegének 80-85 %-a szem, 15-

20 %-a csutka, így a keverékben 90 %-nál nagyobb arányt képez a szem. Kis mennyiségű a csutka, jelentősége 

mégsem hanyagolható el, mert a takarmányozási kutatások eredménye szerint az élettanilag szükséges 

rosttartalom a takarmány egyéb komponenseinek emészthetőségét is javítja. CCM tartósításra 30 % 

nedvességtartalmú keverék a legmegfelelőbb. Mivel a csutkának majdnem kétszer nagyobb a nedvessége, mint a 

szemnek, a kívánt érték 26-28 %-os szemnedvesség tartalommal érhető el. A betakarítás időpontját ennek 

megfelelően szükséges ütemezni. 

CCM betakarítási változat ajánlható: 

• az ország olyan részein, ahol megkésve érik a kukorica és gyakoriak a korai fagyok, 

• olyan területeken, ahol a késői vetés miatt (pl. belvizes területek, másodvetés nagyobb területi aránya) nagy a 

betakarításkor a kukorica nedvességtartalma, 

• ahol a nedves etetési technológiára felkészültek, illetve azt alkalmazzák. 

A CCM keverék tartósítása erjesztéssel történik. A tökéletes erjesztéshez a kombájntól beszállított CCM 

keveréket a jobb tömöríthetőség érdekében kalapácsos darálóval össze kell zúzni. Az erjedés biokémiai 

folyamata ez esetben is úgy megy végbe, mint a nedves, darált kukoricaszemnél. 

A csuhéleveles kukoricacső zúzalék (LKS) módszernél a csőtermést (szem + csutka) a csuhét, és a levél kis 

hányadát takarítjuk be, illetve ezek zúzaléka kerül a keverékbe. 

Jelentősége a betakarítási módnak, hogy a hagyományoshoz viszonyítva mintegy 30-40 %-kal nagyobb a 

betakarított szárazanyag-tömeg. Növekszik az emészthető tápanyagtömeg is körülbelül 15-20 %-kal. A nagy 

rosttartalom miatt azonban csak kérődző állatok takarmányozására használható fel. 

A kukoricát ebben az esetben a biológiai érést követően 35-38 %-os szemnedvesség tartalomnál lehet 

betakarítani. A betakarításhoz, csőtörő adapterrel felszerelt szecskázógép szükséges. A szecskahossznak 10-20 

mm-nek, a csutkazúzaléknak 10 mm-nél kisebbnek kell lenni. Fontos követelmény, hogy a gép a szemeket is 

törje szét, mert a szecska és a zúzalék jobban keveredik, jobban tömöríthető. Az erjesztés és a tartósítás a CCM 

keverékhez hasonlóan történik. 

6. Vetőmagtermesztés 

Magyarországon az 1980-1990-es években 50-60 ezer hektáron termesztettünk kukorica vetőmagot, a 

megtermelt mennyiség 100-130 ezer tonna volt (1,5-2,2 t/ha átlagtermés). 

Az ezredforduló éveire viszont a vetőmagtermesztő terület 17-29 ezer hektárra csökkent (a termésátlag 1,8-2,8 

t/ha). A megtermelt vetőmag mennyisége 50-60 ezer tonna. 
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6.1. A vetőmagtermesztés szakaszai és ökológiai 
feltételrendszere 

Szakaszai: 

• nemesítői szakasz, 

• szántóföldi szakasz, 

• vetőmagüzemi feldolgozás és forgalmazás. 

Az első szakaszban a nemesítők a beltenyésztett törzseket, illetve vonalakat állítják elő. A törzsek, vonalak 

fenntartásáról kell gondoskodni, amelyek sokszor nemcsak egy, hanem több hibridnek is lehetnek szülői 

partnerei. A fenntartott törzseket folyamatosan szaporítani kell (alapanyag-szaporítás), majd ezekből kell 

előállítani a kereskedelmi vetőmagot. 

A vonalak előállítását, 6-7 évig történő beltenyésztést és ezek fenntartását a nemesítő intézet végzi. 

A termőhely kiválasztása. A beltenyésztett vonalak sokkal érzékenyebbek a talaj minőségére, ezért a terület 

kiválasztásának nagyobb jelentősége van, mint a takarmánynak termesztett kukoricánál. Vetőmag előállítására 

tehát az adott üzemben a legjobb területeket kell kiválasztani. Fenyércirokkal, aprószulákkal, acattal erősen 

gyomosodott táblán nem lehet vetőmagot termelni, mert ezen gyomok irtásához használt herbicidek a vonalakat 

is károsítják. Izolációs távolság. A beltenyésztett törzsek alapanyagának előállításánál és a beltenyésztéses 

hibridek előállításánál a szigetelési távolság 500 m legyen. Az izolációs távolság alapanyag előállításakor 500 

m, árukukorica előállításakor 300 m. Az izolációs távolság 200-300 m-re csökkenthető, ha a vetőmagtermesztő 

tábla és az idegen tábla között erdő vagy zárt erdősáv helyezkedik el. 
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Csökkenthető a vetőmag-előállító táblák közötti izolációs távolság akkor is, ha a legközelebbi táblákon 

ugyanazon apával folyik a hibrid előállítása. 

Éghajlatigény. Hazánk éghajlati viszonyai az egész ország területén – az északi hegyvidék és a Bakony 

kivételével – lehetővé teszik a kukorica, illetve a hibridtermesztését, azonban a legjobb kukoricatermő 

területeink a július havi 21-22 oC-os izotermával határolható országrészeken vannak. Ez a körzet a 

vetésterületnek kb. 60%-át teszi ki. 

Mivel a beltenyésztett vonalak alkalmazkodóképessége rosszabb, vitalitásuk csökkentebb, mint az árukukoricáé, 

ezért fokozott gondot kell fordítani – a hőmérsékleti és csapadékviszonyok sokéves ismerete alapján – a tábla 

kiválasztására. 

Különösen veszélyes a virágzás és a termékenyülés idején fellépő aszály, ezért tanácsos különösen a kétvonalas 

előállításokat s az ezt megelőző szántóföldi vonalszaporításokat öntözéses körülmények között végezni. 

Talajigény. Vetőmagtermesztésre tápanyaggal jól ellátott, jó vízgazdálkodású, könnyen felmelegedő, közel 

semleges pH-jú, főleg csernozjom talajok alkalmasak. 

Vetőmagtermesztésre nem kedvezőek a hideg, tömődött, rossz légátjárhatóságú talajok, a szikes és a laza 

homoktalajok. 

Vetőmagtermesztésnél az elővetemény lehetőleg ne legyen kukorica, mert árvakelés fordulhat elő, de 

semmiképp nem termeszthető önmaga után a gyomosodás és az amerikai kukoricabogár kártétele miatt. 

Kedvezőtlen előveteménye a napraforgó és a cukorrépa. Kedvező előveteményei a kalászosok (búza, őszi árpa), 

repce, burgonya. 

6.2. A vetőmagtermesztés agrotechnikai elemei 

Tápanyagellátás. A szülőpartnerek többségének tápanyagfelvevő képessége gyengébb, mint az árutermelő 

hibrideké. Ezért a talaj tápanyag-ellátottsága közepes vagy ennél jobb legyen. 

A vetőmagtermesztés tápanyag-ellátása akkor megfelelő, ha 5-6 t/ha árukukorica termesztéséhez szükséges 

NPK- műtrágyaadagot juttatunk ki. 

Az 5-6 t árukukorica-termésátlag eléréséhez szükséges tápanyag-utánpótlás elsősorban a N-re vonatkozik, mert 

a P-ból és K-ból egy kismértékű rátartás nem okoz problémát, mivel a P és K depressziót nem okoz, hatása 

viszont több vonatkozásban is kedvező. Starter műtrágyázást – az együttvirágzás eltolódásának veszélye miatt – 

ne alkalmazzunk. 

Talaj-előkészítés. A talaj-előkészítés megegyezik az árukukoricánál elmondottakkal, annyi különbséggel, hogy 

vetőmagtermesztésnél még jobban törekedni kell a gondos munkára, különösen fontos a jó magágy előkészítése. 

Jó magágy-előkészítéssel döntően elősegítjük: 

• az egyöntetű növényállományt és a 

• vegyszeres gyomirtás eredményességét. 

Vetés. A vetés a hibrid kukorica vetőmagtermesztésének legkritikusabb művelete. Fontos az optimális vetésidő, 

vetésmélység, állománysűrűség, az anya- és apasorok aránya, valamint biztosítani kell az anya- és apasorok 

együttvirágzását. 

A vetés időpontja. A vetést 12-14 oC-os talaj hőmérsékleten lehet kezdeni. A kisebb ezerszemtömegű vonalak 

csírázási erélye a hideg talajban még gyengébb. Nem helyes azonban a vetésidő túlságos kitolódása sem, ezért a 

talaj megfelelő felmelegedését bevárva, de legkésőbb a vetést május l0-ig be kell fejezni. 

A tőszám, a növényszám alapvetően függ a hibrid genetikai tulajdonságától, továbbá a termőhelyi adottságtól, 

az évjárat hatásától, a tápanyag- és vízellátottságtól, a talaj vízgazdálkodásától stb. 

Vetőmag termesztésekor is általános szabályként fogadható el, hogy a tenyészidő alatt a mechanikai ápolás és 

idegenelés okozta tőszámkiesés miatt a tervezett tőszámot kb. 10 -15%-kal növeljük. Minden hibridnek, illetve 
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beltenyésztéses vonalnak sajátosan eltérő az optimális tőszáma. Az apai partner optimális állománysűrűsége is 

5-10 %-kal növelhető, hogy több legyen a nyerhető pollen. 

Néhány morfológiai sajátosság: A kukorica hímvirágzata protandriás – termőt előző – virágzat. A hibridek – a 

vonalakkal összehasonlítva – több pollent termelnek. Egy hibrid növény 28-36 millió, egy vonal 1-25 millió 

pollenszemcsét termel. 

A nővirágzás időszaka sokkal rövidebb, mint a hímvirágzaté. Egy-egy nővirágzat bibéi általában 6 napon át 

maradnak termékenyülők. A címer viszont 10-19 napig is virágzik, de legtöbb virágport a virágzás 4-5. napján 

hullat. Ismerni kell az anya- és apasorok virágzásának sajátosságait, hogy azt a vetés idejénél figyelembe 

lehessen venni. 

A kukorica idegenbeporzó növény. A hibrid kukorica vetőmag-előállítás a lényegében irányított 

tömegkeresztezés. Egy-egy apasor több anyasort is megtermékenyít. Az anya- és apasorok aránya 2-1, amit 4-2, 

6-3 sorelrendezéssel biztosítanak. Leggyakoribb a 6-3-as elrendezés. Az apasorok számát befolyásolhatja még a 

vetéshez és a betakarításhoz rendelkezésre álló gépek típusa is. 

A megtermékenyítés után az apasorokat kivágják, illetve járvaszecskázóval betakarítják. A termés silókészítésre 

is felhasználható. Az apasorok kivágása révén az anyasorok érése meggyorsul. 

Egyértelműen megállapítható, hogy a termésmennyiség és a vetőmagminőség szempontjából a 4:2-es sorarány a 

legjobb. A 6:3-as soraránynál az apasortól számított 3. sor termése sokkal kevesebb és a mag mérete és formája 

is – az első és második anyasor termésétől – eltér. A 6:3 sorarány heterogénebb nyersanyagot, vetőmagot ad. Az 

apasorok betakarítása viszont a 6:3 soraránynál oldható meg a legkönnyebben. 

Napjainkban gyakran alkalmazzák a „0” apás vetőmagtermesztést. Minden két anyasor után egy apasort vetnek, 

amelyet a megtermékenyítés után vagy kézzel kell eltávolítani, vagy géppel a talajba dolgozni. 

 

Ebben az esetben viszont a területegységre eső tőszám nagy, csak öntözéses termesztéssel biztonságos. A 

vetőmag termésmennyiség akár 40-50 %-kal is nagyobb lesz. 

Az eltérő tenyészidejű szülőkkel végzett vetőmag előállítása érdekében a frakcionált és a megosztott idejű vetést 

alkalmazzák A legjobb termékenyülési százalék elérése érdekében gyakori a többszöri megosztott vetés. A 

nemesítő intézet mindig közli az adott hibrid speciális technológiai követelményeit, a megosztott vetésidővel 

kapcsolatos előírásokat. Fontos az anya- és apavetőmag elkülönítése: azokat már csávázással is külön színnel 

jelölik. 

A frakcionált vetésnél először elvetik az anyasorokat és az apasorokat az utasításnak megfelelően. A három 

apasor vethető úgy, hogy 1 sort anyával, 2 sort 4-5 nappal később; de úgy is, hogy 1 sort az anyával, 1 sort 4-5 

nap múlva és 1 sort akkor, amikor az első apasor – amit az anyával vetettek együtt – szögállapotban van. A 

háromszori vetéssel jelentősen növelhető a termés. 

Osztott idejű vetésre akkor van szükség, ha az anyai és az apai partner virágzása időben csak akkor esik egybe, 

ha a nemesítő által meghatározott időben vetik külön-külön az egyes partnereket. Az osztott idejű vetés mindig 

bizonyos kockázattal jár. 

Az árukukorica vetésére használt vetőgépek közül nem mindegyik megfelelő. A beltenyésztett vonalak apróbb 

szeműek. 

Növényvédelem. A hibrid vetőmag termesztésekor a betegségek és növényvédelem megegyezik az 

árukukoricáéval. 
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Vegyszeres gyomirtás. A tenyészidőszak alatt az állandó gyommentes állapot biztosítása alapvető követelmény. 

A beltenyésztett vonalak legtöbbje vegyszerérzékeny. Gondot kell fordítani a szer megválasztására, de a 

mechanikai gyomirtást is alkalmazni kell, pl. kultivátorozás időbeni elvégzése. 

A presowing védekezésnél nagyon fontos a 4-5 napos várakozási idő betartása, továbbá, hogy a preemergens 

szereket a vetést követő 5 napon belül kijuttassuk. 

A hibridekhez hasonlóan az egyes vonalak vegyszerérzékenységét is figyelemmel kell kísérni. 

Vetőmagtermesztésnél alkalmazzák a preemergens és posztemergens gyomirtási technológiát is. 

6.3. A hibridkukorica vetőmagtermesztés ápolási feladatai 

A hibridkukorica vetőmagtermesztés legfontosabb munkái: 

• előszelekció, 

• idegenelés, 

• fattyazás, 

• címerezés. 

Előszelekció. 

A fajtatisztaság, illetve -azonosság céljából 4-5 leveles állapotban a könnyebben megkülönböztethető elütő 

típusú egyedeket el kell távolítani. 

Idegenelés. Az előszelekció után külön az anya-, külön az apasoroknál idegenelni kell. Az idegenelés 

legmegfelelőbb időpontja a szárbaindulás és a címerek megjelenése előtti időszak, mivel virágzáskor már elütő 

típus nem lehet az állományban. Az elütő típusú növényeket a talajból gyökerestől kell eltávolítani (az újrahajtás 

így megakadályozható). 8-10 fős brigád 30-40 ha idegenelését képes elvégezni. 

Fattyazás. Egyes fattyasodásra hajlamos anyai szülőnövényekről a címerezés előtt a fattyúhajtásokat el kell 

távolítani. A virágzó anyai fattyúhajtás címerezési hibának számít. A címerezés előtt kb. egy héttel a fattyazást 

el kell végezni. 

Címerezés. Az öntermékenyülés elkerülése végett az anyasorok címerét maradéktalanul el kell távolítani. Egy-

egy szemlén 0,5 %-nál több virágzó címer az anyasorban nem maradhat. A címerezési hiba öntermékenyülést 

okoz. A címerezést előcímerezésre, címerezésre és utócímerezésre lehet felosztani. 

Előcímerezés, amikor a címer az anyanövényekben a felső 1-2 levélben van. A felső levelek ilyenkor 

jellegzetesen felfelé állóak, sodródnak (a címer ekkor kezd megjelenni). Ilyenkor a fejlődésben az előretartó 

egyedekről kell eltávolítani a címert. A munkát lehetőleg úgy kell végrehajtani, hogy az előcímerezés ne 

okozzon 1-2 levélnél nagyobb veszteséget. Négy vagy több levél eltávolítása esetén olyan nagymértékű az 

asszimilációs felület csökkenése, hogy a termés is csökken. 

A címerezés az előcímerezés után következik. Ha helyesen választjuk meg az időpontot, akkor a címer 80 %-át 

is el lehet egy menetben távolítani. A címert csak 1-2 levéllel távolítsuk el. A másik fontos szempont, hogy túl 

korán sem szabad a címerezést kezdeni, mert akkor sok címer beleszakad, amit gyakorlatilag nehéz észrevenni, 

és sok lesz a kis csonkmaradvány. 

A kis csonkon is van a címermaradványnak 1-2 oldalága, amely virágport képes hullatni. Ez is címerezési hiba 

és kizárhatják miatta a táblát. Ennek eltávolítása nehezebb, mint a teljes címeré, és nehezebben is vehető észre. 

Utócímerezést több menetben, 2-3 naponként kell végezni, amikor a fejlődésben visszamaradt vagy 

figyelmetlenség miatt elmaradt címereket és az esetleges kis címercsonkokat is el kell távolítani. Ha homogén 

az állomány és jól választjuk meg a címerezés időpontját, akkor jó minőségben lehet az általános címerezést 

elvégezni. 

Gépi címerezés lehetséges, de még nem elterjedt Magyarországon. A címerezőgépeknek két típusa van, a vágó 

rendszerű és a tépő rendszerű. Két egymással szemben forgó henger tépi ki a címert. Félautomata a hordkosaras 

címerező. 
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Általános volt 1972-ig a címerezés nélküli, ún. hímsteril anya használata is. A citoplazmásan hímsteril vonalak 

címerében fejlődő virágporszemek életképtelenek, s így nem termékenyítenek. A T-plazmán előállított hímsteril 

hibridek azonban fogékonyak – az USA-ban 1970-ben igen nagy károkat okozó – Helminthosporium maydisre. 

Napjainkban a Helminthosporium maydisre érzékeny T-plazmán kívül már rendelkezésre állnak olyan egyéb 

típusú C, R, S stb. steril citoplazmák, amelyek nem fogékonyak erre a betegségre. A citoplazmás hímsterilitás 

felhasználásához gazdaságossági okból és a munkaerő-problémák miatt vissza kell térni. 

A teljes címerezés elhagyása akkor valósítható meg, ha az anyanövény, amelyet hímsterillé alakítottunk át, 

egyáltalán nem hoz pollent. Ilyen lehet pl. az S plazma. 

A hímsteril előállítás elméleti alapja (A x B) = SC kétvonalas hibridnél. Ha az anyaként használt A+vonal nem 

tartalmaz fertilitást visszaállító géneket, vagyis fenntartó típusú (genotípusa = rf/rf) és ezeket a géneket 

visszakeresztezésekkel steril plazmával kapcsoljuk össze, az A-vonal utódai sterilek lesznek, azaz 

termékenyítőképes pollent nem termelnek. Ha ilyen vonal az anya, ezeket címerezni nem kell. Természetesen ez 

esetben az apai B szülőnek olyan génikus adottságokkal kell rendelkeznie, hogy az A szülő recesszív 

homozigóta sterilitását az F1 nemzedékben feloldja, tehát Rf/fn, vagy Rf/Rf genotípusúnak kell lennie. Az Rf-

gént feloldó vagy restorergénnek nevezzük. Négyvonalas hibridnél az eljárás ugyanaz. 

Öntözés. A kétvonalas hibridek növényállománya kevesebb vizet párologtat, mint a TC vagy DC állománya, de 

a vízhiányra a kétvonalas hibrid érzékenyebb. Ha virágzáskor vízhiány van, akkor a virágzás vontatott, az 

összevirágzás lehetősége romlik, a pollen mennyisége csökken. A vetőmagtermő táblák talajának vízkészletét a 

tenyészidő alatt folyamatosan olyan szinten kell tartani, hogy vízhiány a kukorica maximális vízigényének 

időszakában fordulhasson elő. 

Az öntözés időpontja, normája (öntözési rend): 

• a keléstől a virágzásig (ha a talaj vízkapacitása nincsen kellően feltöltve), 

• a címerhányás előtti időszaktól a virágzás végéig, 

• a virágzást követően végzett öntözés. 

Az első szakasz az optimális vegetatív gyarapodást és a gyors növekedést. 

A második a kukorica optimális megtermékenyülésének klimatikus igényét elégíti ki, főleg a légköri aszályt 

csökkenti. 

A harmadik időszakban végzett öntözés a szem telítődését, a tápanyagok szembe vándorlását biztosítja. 

Vetőmagtermesztésnél célszerű többször (5-6-szor) kisebb víznormával (20-25 mm) öntözni, ami a légköri 

aszályt is csökkentheti. 

Az öntözés különösen fontos alapanyag-előállítás esetén. Az árukukoricához viszonyítva az öntözés rendje 

abban tér el, hogy vetőmagtermesztésnél a virágzás időszakában csak a többszöri öntözés – kisebb víznormával 

– kedvező hatású, mert csak így csökkentheti a légköri aszályt és segíti elő a megtermékenyülést. A 

zavartalanabb virágzást, megtermékenyülést – a szélsőségesebb évjáratokban – a lineár öntözőberendezésekkel 

tudjuk elsősorban megteremteni. 

Az öntözéssel összefüggő tényezők. Az öntözés kétirányúan hat a tápanyagmérlegre: 

• növeli a tápanyag-felhasználást, 

• javítja a talaj tápanyagkészletének felvehetőségét. 

• A kukorica nagyobb tápanyagigényét a növekvő tápanyagkészlet nem elégíti ki teljesen, ezért öntözésnél 

főleg a N-igényt kb. 20-30 kg/ha-os adaggal növelni szüksége 

6.4. A hibridkukorica betakarítása és feldolgozása 
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Betakarítás. A megtermékenyülés mértékét az anyanövények bibéinek leszáradása utáni 2-3. héten lehet 

biztonságosan megállapítani. Ezt követően az apasorokat el kell távolítani. Kivágásuk több szempontból is 

indokolt: 

• zölden betakarítva jó minőségű siló nyerhető, 

• mindennemű keveredés elkerülhető, 

• az apasorok kivágásával meggyorsul az anyasorokon a csövek érése. 

A hibridkukorica-vetőmag a fiziológiai érettség után 36-42%-os nedvességtartalomnál (a fekete réteg 

kialakulása után) már csíraképes, biológiai értékük igen jó. Ezért a betakarítást 30-38 %-os nedvességtartalom 

mellett lehet végezni. Ezzel csökkenthető a korai őszi fagykár és a kisebb a szemek sérülékenysége. Az ilyen 

nedvességtartalom viszont arra kötelez, hogy a letört anyagot előtárolás nélkül azonnal szárítani kell. 

Nagy gondot kell fordítani betakarításkor a szemtörés és sérülés elkerülésére. A vetőmagnak termesztett 

kukorica betakarítása csövesen történik, csőtörő kombájnokkal pl. Nex Idea, Byron, Pixall, Oxbo, stb.. Gondos 

beállítás esetén nem okoztak szemtörést és 80-85 %-ban csuhémentesen dolgoztak. Betakarítás után azonban 

még egy utánfosztásra volt szükség. 

Figure 3.28. Vetőmagkukorica betakarítására alkalmas kombájn 

 

A vetőmag feldolgozása. A vetőmagüzembe beszállított csöves kukoricát minél hamarabb válogatni kell. El kell 

távolítani az eltérő típusú, a beteg és éretlen csöveket, és nyomban szárítani kell. 

A törést a válogatást, a szállítást és a hibridüzemi szárítást úgy kell összehangolni, hogy a csöves vetőmag 

szárítása 48, de legkésőbb 72 órán belül megkezdődjön. 

A különböző genotípusok eltérően reagálnak a feldolgozás során fellépő fizikai (hő és mechanikai) hatásokra. A 

szárazabb kukoricaszem héján szemmel látható, vagy csak vegyszerrel kimutatható sérüléseket okozhat a nem 

kellő gondossággal végzett feldolgozás. Az ilyen sérülések nyitott kaput jelentenek a betegségeknek, elsősorban 

a fuzáriumnak. 

A szárítólevegő hőmérséklete nem haladhatja meg a 40 oC-ot. 

Morzsoláskor a szemek nem sérüljenek. Előtisztításkor eltávolítják a csutkadarabokat, és egyéb a 

kukoricaszemnél nagyobb anyagokat. 

Osztályozás, kalibrálás. A különböző formájú és méretű szemeket a megadott szélességi, vastagsági és 

hosszúsági méretek szerint maximum tizenkét frakcióra lehet elkülöníteni. Osztályozás után a laboratóriumban 

laboratóriumba meghatározás a vetőmag fontosabb paramétereit (csírázási-, tisztasági %, Cold-teszt % stb.). 

Csávázás. A csávázott vetőmagot automata mérlegen egalizálva zsákolják. Az előállított vetőmag 98%-os 

tisztaságú, legalább 90%-os csíraképességű, 14%-os nedvességtartalmú és más növényfajt nem tartalmazó 

legyen a szabvány szerint. 

Figure 3.29. Hibridkukorica fémzárolási adatok (MgSzH adatok alapján) 
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Mivel a beltenyésztett hibridek 20-30 %-os terméstöbblete, a szabadelvirágzású fajtákhoz viszonyítva csak az 

F1 nemzedékben jelentkezik, ezért a vetőmagot minden évben a fentiekben vázolt termesztéstechnológiával elő 

kell állítani. 
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Chapter 4. ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. hét: 

Ismertesse a mezőgazdaság, a növénytermesztés feladatait az élelmiszertermelésben. 

Melyek a „zöldforradalom” eredményei? 

Melyek a multifunkcionális, a fenntartható, az integrált, az ökológiai növénytermesztés céljai, feladatai, 

módszerei? 

Ismertesse az AKG programokat. 

Melyek a precíziós növénytermesztés elemei? 

2. hét: 

Melyek a gabonanövények géncentrumai, a termesztéstechnológia fejlődésének főbb szakaszai? 

Ismertesse a gabonanövények termesztésének ökológiai feltételrendszerének általános jellemzőit. 

Ismertesse a gabonanövények termesztésének biológiai feltételrendszerét. 

Melyek a gabonanövények ontogenetikai fejlődésének fontosabb szakaszai? 

Hogyan befolyásolhatók a gabonanövények fiziológiai folyamatai agrotechnikai eszközökkel? 

Melyek a minőségi gabonatermesztés elemei 

3. hét: 

Ismertesse a búza származását, termesztésének történetét, a legfontosabb termesztési adatokat a világon. 

Ismertesse a hazai búzatermesztés történetét, jelenlegi helyzetét. 

Ismertesse a búza fő- és melléktermék felhasználását, a búza minőségi paramétereit. 

Ismertesse a búza ontogenetikai fejlődését, osztályozási rendszerét, a termésképződésre ható tényezőket. 

4. hét: 

Ismertesse a búzafajok rendszerezését, a fontosabb búzafajok jellemzőit. 

Melyek a legfontosabb csoportosítási rendszerek a Tr. aestivum L. fajon belül? 

Melyek a búzafajták értékmérő tulajdonságai, a vetőmagtermesztés specifikumai? 

Ismertesse a termesztéstechnológiai modelleket, azok jelentőségét a búzatermesztésben. 

Ismertesse az őszi búza éghajlatigényét. 

Ismertesse az őszi búza talajigényét. 

5. hét: 

Ismertesse a termesztési tényezők szerepét a mennyiségi és minőségi búzatermesztésben. 

Melyek a búza vetésváltásának általános elvei, az elővetemények értékelésének szempontjai? 

Csoportosíts a búza előveteményeit, értékelje azokat! 

Melyek a búza talajművelésének céljai, a talajművelési rendszer kialakításának szempontjai? 
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Ismertesse a búza talajművelési rendszerét korán és későn lekerülő elővetemények után. 

6. hét: 

Melyek a búza tápanyaggazdálkodási rendszerének az elemei? 

Ismertesse a tápanyagok jelentőségét a búzatermesztésben. 

Ismertesse az őszi búza tápanyagellátásának gyakorlati rendszerét. 

Melyek a trágyázás hatékonyságát befolyásoló tényezők az őszi búzatermesztésben? 

Ismertesse az őszi búza vetéstechnológiáját. 

7. hét: 

Melyek az őszi búza integrált növényvédelmének legfontosabb elemei? 

Ismertesse az őszi búza gyomnövényeit, a gyomszabályozás rendszerét. 

Ismertesse az őszi búza betegségeit, az ellenük való védekezési eljárásokat, módszereket. 

Ismertesse az őszi búza állati kártevőit, az ellenük való védekezési eljárásokat, módszereket. 

Melyek a regulátorhasználat céljai és rendszere az őszi búzatermesztésben? 

8. hét: Melyek a növényápolás fontosabb munkái az őszi búzatermesztésben? 

Ismertesse az őszi búza öntözésének fontosabb jellemzőit. 

Melyek a búza szemképződésének szakaszai, az arra ható tényezők? 

Hogyan hangoljuk össze a mennyiségi és minőségi szempontokat az őszi búza betakarítása során? 

Melyek az őszi búza fő- és melléktermék betakarításának műszaki feltételei, azok üzemeltetési feladatai? 

Melyek a búza elsődleges feldolgozásának műveletei? 

9. hét: 

A kukorica származása, rendszertana. A kukorica elterjedése. A kukorica beltartalma, felhasználhatósága. A 

kukorica jelentősége a világon és Magyarországon (vetésterület, termésátlag stb.). 

10. hét: 

Mi a különbség a beltenyésztett vonal, a beltenyésztett hibrid és a szabadelvirágzású fajta között? 

A kukorica jellemzése a szemjellegzetesség alapján! 

A kukoricahirbidekkel szemben támasztott követelmények! 

Hogyan jellemezhető a C4-es növény? 

Hogyan jellemezhető a kukorica ásványi táplálkozásán belül a fontos elemek felvétele? 

Hogyan jellemezné a GMO növényeket és elterjedésüket? 

11. hét: 

Mi okozza a klímaváltozást és milyen kedvezőtlen hatásai lehetnek? 

Hogyan jellemezhető Magyarország klimatikus és edafikus adottsága? 

A kukorica éghajlat- és talajigénye hogyan befolyásolja a termés alakulását? 
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Magyarországon a szántóföldi növények vetésszerkezete hogyan befolyásolja az okszerű vetésváltás 

biztosítását? 

Miért az őszi kalászosok a kukorica legkedvezőbb előveteményei? 

A talajelőkészítés szakszerűsége és minősége hogyan befolyásolja a termést és a termésbiztonságot? 

12. hét: 

Milyen korrekciós tényezőket kell figyelembe venni a kukorica optimális NPK műtrágyaadag megállapításakor? 

Milyen tényezők befolyásolják az NPK műtrágyázás hatékonyságát? 

Milyen tényezők befolyásolják a kukorica optimális tőszámát? 

Mi az előnye az optimális vetésidő intervallumon belüli korábbi vetésnek? 

Milyen tényezők befolyásolják a kukorica optimális vetésidejét? 

13. hét: 

Rangsorolja a kukorica kórokozóit, kártevőit a jelentőségük (veszélyességük) alapján! 

Milyen körülmények kedveznek a kórokozók, kártevők megjelenésének az agrotechnikai tényezők közül? 

A kórokozók, kártevők elleni védekezésnek milyen módjait ismeri (biológiai, agrotechnikai, vegyszeres, stb.)? 

14. hét: 

Melyek a kukoricában leggyakrabban előforduló gyomnövények? 

Milyen tényezők befolyásolják a vegyszeres gyomirtás hatékonyságát? 

A kukorica öntözése esetén milyen további agrotechnikai tényezőkön kell változtatni és milyen összefüggés van 

a tényezők között? 

Hogyan függ össze a kukorica betakarítás módja a tárolás módjával? 

15. hét: 

Milyen ökológiai, agrotechnikai és egyéb fontos feltételei vannak a vetőmagtermesztésnek? 

Milyen tényezők befolyásolják az anya és apasorok együttvirágzását, a jó megtermékenyülést? 

A szántóföldi ápolási munkákat (előszelekció, idegenelés, fattyazás, címerezés) milyen időpontban kell 

végezni? 

Hogyan értékeli és milyen fontosabb szabályi vannak a vetőmagüzemi feldolgozásnak? 


