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1. fejezet - A földhasználat és a 
növénytermesztés kapcsolata 

1. 

Az utóbbi néhány évtizedben, de különösen az elmúlt 15 évben jelentős változások mentek végbe a hazai 

földhasználatban, illetve a növénytermesztés szerkezetében: megnőtt az erdő és a mezőgazdasági művelésből 

kivett területek aránya, emellett jelentős azon szántóterületek részaránya is, amelyeket évről-évre vetetlen, 

illetve parlagterületként tartanak nyilván (1. táblázat, 1. ábra). Becslések szerint az előttünk álló évtizedben a 

gazdasági és politikai változások nyomán átmenetileg közel 1-1.5 millió ha szántóterület válhat feleslegessé, 

melyből mintegy 6-700 ezer ha erdősítésre, 3-400 ezer ha gyepesítésre vár, mintegy 500 ezer ha pedig külterjes 

szántóföldi művelésbe kerülhet. E területek jelentős része rossz termőhelyi adottsága miatt versenyképes 

élelmiszertermelésre alkalmatlan, nem vagy csak minimális nyereséggel lehet gazdaságos növénytermesztést 

folytatni rajtuk. Az utóbbi időkben komoly problémát jelent a szántóföldek belvizesedése is. 

 

Arról, hogy pontosan hány hektár terület marad meg a gazdaságos növénytermesztés fenntartásához, már 

megoszlanak a vélemények ugyanúgy, mint az erdősítésre alkalmas területek nagyságáról. Hazánkban a 

mezőgazdaságilag művelt területek egy főre eső aránya közel kétszerese az EU átlagnak. Ugyanakkor a 

hozamok elmaradnak a nyugati átlagoktól. Számos tanulmány és szakértő a lemaradás okát nem a használt 

fajtákban, vagy a technológiai lemaradásban, hanem az alacsony hozamú földek tarthatatlanul magas arányában 

látja. A földhasználatban túlértékelt a szántó szerepe. A nagy ráfordítást igénylő, intenzív szántóföldi vagy 

kertészeti termelést csak a jó és a legjobb adottságú területeken lesz célszerű fenntartani. Ahol viszont a talaj 

termelékenysége nem, vagy csak kirívóan alacsony jövedelem reményében tudja visszafizetni a növekvő 

költségeket, ott a legkevesebb költséggel, anyag- és energia ráfordítással is nyereségesen fenntartható művelési 

ágaknak kell elsőbbséget adni. A termőföld racionálisabb hasznosítása az elkövetkező 25-30 évben folyamatos 

művelési ág-változtatást indokol, a mezőgazdasági terület mintegy 25-30%-án. Ugyan akkor nem hagyható 

figyelmen kívül a népesség szaporulatváltozása, az élelmiszerigény iránti növekedés, amely az 

energianövénnyel hasznosított területek szántóföldivé történő visszaminősítését eredményezheti a talajszerkezet 

javulása következtében. A szántóföldek erdősítését mintegy 6-700 ezer ha területen látják megvalósíthatónak. 

Erdősítésre szánják a 17% feletti lejtő-kategóriába tartozó, erodált és nehezen művelhető földeket (400 ezer ha), 

a szanált gyümölcs- és szőlőültetvények helyét (100 ezer ha), továbbá a síkvidéki alacsony AK értékű homok-, 

lápi-, és egyéb talajú szántókat (200 ezer ha). Ezenfelül még távlatilag erdősíteni szükséges mintegy 200 ezer ha 

gyepterületet is, ahol hiányoznak az intenzív gyepgazdálkodás feltételei. A mezőgazdasági művelésből kiszoruló 

szántók jelentős része tehát erdősíthető, sőt talajvédelmi és környezetvédelmi szempontok egyenesen 

kívánatossá tennék erdősítésüket. 
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A gazdaságosan nem művelhető, ezért a mezőgazdasági művelésből kivonásra ítélt földterületek egyik 

lehetséges hasznosítási módja lehet hazánkban az energetikai célú, a lágy- és fás szárú növényekre alapozott 

biomassza előállítás létesítése. A meglévő erdők biomassza potenciálja a következő években szakértői 

számítások szerint, mintegy 800 ezer hektár új erdő telepítésével és/vagy 150 ezer hektár energetikai célú, 

elsősorban energianyárfákra, energiafűzre és energiaakácra alapozott aprítéktermelő faültetvények létesítésével 

még jelentősen növelhető. Az energetikai faültetvények telepítéséhez készített modellszámítások évi 10-15 ezer 

hektáros telepítéssel számolnak 2000-től kezdve. Így 2020-ig fokozatosan valósulna meg a bioenergia 

ültetvények kivitelezése. 

2. Lágyszárú szántóföldi energianövények 
termesztése 

A szántóföldön történő energia-termelés két alapvető lehetőséget jelent, attól függően, hogy egy vagy többéves 

növénykultúrával történik-e annak előállítása (2. ábra). 

 

Az évelők lehetnek gabonafélék, pillangósok, fűfélék, és a nádfélék családjába tartozók (3. ábra), az egyéves 

szántóföldi energianövényeket gabonafélékre, fűfélékre és rostnövényekre oszthatjuk fel (4. ábra). 
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A továbbiakban a terjedelmi korlátok miatt az előbbiekben leírt csoportosítás alapján a hazánkban termeszthető 

szántóföldi energianövények közül csak a nagyobb területen termesztett kukorica, napraforgó, repce, cukorcirok 

és a Tatai nád (Miscanthus sp.) termesztéstechnológiájával foglalkozunk részletesen. 

3. A kukorica termesztése 

3.1. A kukoricatermesztés jelentősége, hazai helyzete 

A kukorica az őszi búza mellett a legnagyobb területen termesztett növény hazánkban. A kukorica elsődleges 

hasznosíthatósági lehetősége a különböző állatfajok takarmányozása, jelentős szerepet tölt be emellett a humán 

táplálkozásban. Napjainkban egyre növekvő jelentőségű a bioetanol-alapanyag termelésben játszott szerepe is. 

Hazai vetésterülete stabil, az elmúlt évek átlagában 1,1-1,2 millió ha, a termésátlagokat tekintve viszont 

rendkívül nagy az ingadozás mértéke. A legutóbbi 10 évben rekordtermések, illetve kiugróan alacsony hozamok 

váltották egymást. A termésingadozás okait keresve egyrészt a drasztikusan lecsökkent ráfordítások miatt 

elégtelen agrotechnika, a helytelen talajművelési gyakorlat és annak következményei (talajtömörödés, 

talajállapot leromlása, belvizek), másrészt meteorológiai tényezők (hőmérsékleti szélsőségek fokozódása, a 

csapadék nagyfokú csökkenése és az évenkénti ingadozás mértékének növekedése) említhetők. A hazai 

kukoricatermesztés sikerét, versenyképességét emellett az egyes gazdaságok terméseredményei között 

mutatkozó markáns különbségek is erőteljesen korlátozzák (5. ábra) 
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3.1.1. Talajtani tényezők 

A kukoricatermesztés szempontjából kedvező talajok a kiegyenlített hő- és vízgazdálkodású, középkötött 

csernozjom, és barna erdőtalajok, illetve a vízrendezett réti és öntéstalajok. Ezeknek kedvező a kapilláris 

vízemelő képességük, talajvízszintjük, tápanyagokkal való feltöltöttségük, illetve ezeken a talajokon a legkisebb 

az időjárástól függő termésingadozás. 

Közepesen jó termőerejű talajok a kukoricatermesztés szempontjából a kötött réti talajok, a humuszos 

homoktalajok és az erodált, enyhén lejtős területek talajai. A termés mennyiségét elsősorban a nyári csapadék 

mennyisége és eloszlása határozza meg. 

Kedvezőtlenek a kukoricatermesztés szempontjából a szikes, a gyengén humuszos, a sekély termőrétegű és 

heterogén összetételű talajok. Ezeken jelentős termésingadozás mutatkozik, mivel a víz- és hőgazdálkodásuk 

sok esetben szélsőséges. 

A kukorica 5,6 és 7,5 közötti pH értékkel rendelkező területeken lehet gazdaságosan termeszteni. Az 5,6 pH 

érték alatti, savanyú kémhatást a kukorica nem tudja tolerálni. A4-4,5 pH alatti értékek esetén a kukorica a 

fokozódó savanyodás következtében az esetek nagy százalékában elpusztul. 

Sajnos sokan olyan helyen is próbálkoznak kukoricatermesztéssel, ahol a talajviszonyok nem optimálisak a 

növény számára, a termőhelyi feltételek nem alkalmasak az eredményes gazdálkodásra (Duna-Tisza közi hátság, 

Felső-Tiszavidék, Észak-Borsodi- és Tokaj-Zempléni-hegyvidék, valamint a Nyírség egyes körzetei). A 

termőhelyspecifikus termesztéstechnológiák alkalmazása e térségekben még nem terjedt el, amely mind 

ökológiai, mind pénzügyi szempontból kedvezőtlen következményekkel jár. Véleményünk szerint, hacsak egyéb 

szempontok nem követelik meg, azokban a térségekben, ahol az átlagos hozam nem éri el az országos átlag 

legalább 80-85%-át, ott csak feltételesen érdemes kukoricát termeszteni. A szántóföldi termesztésben a kukorica 

vetésszerkezetben elfoglalt arányát ez esetben jelentősen csökkenteni kell, vagy adott esetben termesztésével fel 

is kellene hagyni, és más lehetőségeket keresni a terület hasznosítására (pl. alternatív termesztés). 

3.1.2. A hibridkukorica kiválasztás szempontjai 

A hibrideket éréscsoport szerint lehet elkülöníteni: 

• Szuper koraiak (FAO 200 alatti számmal jellemzett éréscsoport) 

• Igen koraiak (FAO 200-299 számmal jellemzett éréscsoport) 

• Koraiak (FAO 300-399 számmal jellemzett éréscsoport) 

• Közép koraiak (FAO 400-499 számmal jellemzett éréscsoport) 
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• Középérésűek (FAO 500-599 számmal jellemzett éréscsoport) 

• Közép késeiek (FAO 600-699 számmal jellemzett éréscsoport) 

A hibridválasztás elsődleges szempontja a lehető legmagasabb és legjobb minőségű hozam és az őszi 

munkacsúcs széthúzása. A minél hamarabbi beérés a termény szárítását jelentősen befolyásolja, törekedni kell 

arra, hogy minél kevesebb energiafelhasználás mellett elérhető legyen az optimális nedvességtartalom. A déli 

országrészben nagyobb számú éréscsoport termeszthető, azonban Észak- és Nyugat-Dunántúlon csupán a FAO 

200-300 éréscsoport ad kielégítő eredményt. Az Észak-alföldi régióban a korai érésű (FAO 300-399) és öntözött 

körülmények között (!) a Közép korai érésű (FAO 400-499) kukorica hibridek termesztését javasoljuk. 

Magyarországon jelenleg több mint 360 az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet (OMMI) által elismert 

hibridkukorica van köztermesztésben. Emellett Európai Uniós fajtalistából bármelyiket be lehet hozni 

köztermesztés céljából. Az utóbbi években a termőképesség mellett elsősorban az érésidő, a betakarításkori 

optimális víztartalom, a szemnedvesség-tartalom, a termésbiztonság, az alkalmazkodóképesség, a 

szárazságtűrés, illetve a szárszilárdság vált a hibridek megválasztásának legfontosabb szempontjává. Ezek 

határozzák meg a kukoricatermesztés jövedelmezőségét. Az elmúlt esztendőkben magas szárítási költségek 

terhelték a termesztőket. Ennek tükrében ismét előtérbe került a termőhelynek megfelelő érésidejű, jó vízleadású 

hibridek termesztése. 

A Debreceni Egyetem Agrár- és Műszaki Tudományok Centrumának Látóképi Kísérleti Telepén több mint 25 

éve folyamatosan vizsgáljuk a köztermesztésben lévő kukorica hibrideket. E cikk keretében visszatekintünk egy 

korábbi vizsgálat eredményére, amelyben a vizsgált hibridek éréscsoportok szerinti átlagtermését és az 

éréscsoportokra jellemző termésingadozásokat mutattuk be az 1990-2004 közötti időszakban (Nagy és Huzsvai, 

2005). Ellenőrzött szántóföldi kisparcellás kísérleti körülmények között a legnagyobb termést ugyan a 

középérésű (FAO 400-499) hibridek esetén mértük, azonban a termésingadozás is ebben a csoportban a 

legnagyobb, és itt változik leginkább az évenkénti árbevétel és jövedelmezőség. A legkisebb termésingadozást 

az igen korai érésidejű (FAO 200-299) hibridek mutatták, azonban e csoport termése több mint egy tonnával 

marad alatta a korai, illetve középérésű hibridek hozamának. A termésnagyságot és a termésingadozást 

együttesen figyelembe véve reális lehet a korai (FAO 300-399) érésidejű hibridek termesztése, ill. a 

termőhelynek legjobban megfelelő éréscsoport arányok meghatározása (6. ábra). A szemtermés szárítása 

jelentős költséggel jár, ezért a kukorica hibridek egyik legfontosabb tulajdonsága a vízleadó képességük. Minél 

hosszabb a tenyészidő, annál nagyobb a betakarításkor mért szemnedvesség és a termelés kockázata, ami az érés 

bizonytalanságában jelentkezik. A közép- és késői érésidejű hibridek vízleadása sok esetben már kedvezőtlen 

klimatikus körülmények között akadályozottan megy végbe, vagyis a szemek magas víztartalmúak maradnak, 

ezért a szárítási költség adott esetben igen nagy lehet. Ilyen esetben a nettó jövedelmet a termés mennyisége 35–

40%-ban, a szárítási költség 45–55%-ban befolyásolja. A kísérleti eredmények azt mutatják, hogy hazai 

körülmények között a FAO 300-as éréscsoport hibridjei garantálják a termelők számára a nagyobb hozamokat 

és közepes termésingadozás, mérsékelt szárítási költségek mellett az egyenletesen kedvező jövedelmezőséget. 

A szárazságtűrés a hibridkukorica fontos tulajdonsága. A kártevőkkel és a kórokozókkal szembeni meglévő 

rezisztencia és tolerancia szintén meghatározó jelentőséggel bír. A rezisztencia léte, illetve mértéke alapvetően 

fontos a termesztő szempontjából. Fontosak a szárszilárdsági mutatók, a szárdőlés és szártörés mértéke, illetve a 

csőkocsány szilárdsága. Ez utóbbi a termésveszteség egyik fő forrása lehet, főleg nem megfelelő betakarítás 

esetén. Az amerikai kukoricabogár növekvő kártétele miatt egyre fontosabbá vált a csövek elhelyezkedése is. A 

lárvakártétel miatt bekövetkező szárdőlés a betakarítási veszteségeket jelentősen növeli (Marton et al., 2005). 
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3.1.3. Elővetemények 

A kukorica az előveteményre nem érzékeny. Monokultúrában is termeszthető. Azonban a talajállapot romlása, a 

káros gyomok egyoldalú elszaporodása, a kukoricabogár fokozódó kártétele miatt a vetésváltásra a jó 

kukoricatalajok esetében is szükség van. 

A kukoricát lehet termeszteni: 

• Önmaga után monokultúrában. A monokultúra megszakítása, a talaj kultúrállapotától, elgyomosodásától, 

kártevők elszaporodásától és tápanyag szolgáltató képességének csökkenésétől függ. 

• Búzával bikultúrában. Ebben az esetben 2-3 évig kukoricát termesztenek, ezt követi általában 2 évig kalászos, 

majd újra kukorica következik. 

• Egyéb egynyári növények (pl. napraforgó, cirok, dohány stb.) után. 

• Másodvetésű növények (köles, pohánka, olajretek, fehérmustár stb.) után 

• Lucernatörésbe, ha a lucernát az adott évben a 3. vagy a 4. kaszálás után törik fel. 

• Gyeptörésbe mind ősgyep, mind szántóföldön telepített gyep esetén 

• Kukoricaszár legeltetése után, ha a szántás tél végére, vagy kora tavaszra marad. A kukorica a vetésforgóba 

jól beilleszthető növények közé tartozik. 

3.1.4. A termesztéshez szükséges terület kiválasztása 

A ma alkalmazásban lévő nagy teljesítményű gépsorok a következő feltételeket követelik meg, hogy a 

kukoricatermesztés agroökológiai és agroökonómiai szempontokból is kedvezően alakuljon. 

• Nagy táblákat szükséges kialakítani, amelyeknek művelési hossza legalább 800 - 1000 méter. 

• Előnyös, ha 200 - 300 hektáros tömböket alakítunk ki. 

• A tömbök között a felvonuló utak legalább 10 méter szélesek legyenek. 

• A táblabejárók, táblaátjárók min. 12 méter szélesek legyenek. 

Törekedni kell arra, hogy a terület felszíne egyenletesen sima legyen. A gépek munkaszélessége nagy, amelynek 

következménye, hogy jó minőségű munka csak egyenletes talajon várható el, illetve ebben az esetben nem 

rongálódnak a gépek. A megkívánt munkasebesség magas (8-12 km/h). Egyenetlen talajon ilyen sebességgel 
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nem szabad közlekedni. A területen - ha szükséges - terepegyengetést kell elvégezni. Ez történhet simítóval, 

talajegyengetővel, szükség esetén gréderrel. A talajegyengetés előtt a terület szántását el kell végezni. 

3.1.5. Tápanyagellátás 

A termőterület adottságainak maximális kihasználása, illetve a nagyobb terméshozamok elérése érdekében 

szükséges, hogy jelentős tápanyag-visszapótlásra kerüljön sor. A növény tápanyagigényét optimális mértékben 

kell kielégíteni. 

Az intenzív gazdálkodás során elengedhetetlen a műtrágyák alkalmazása. A kijuttatandó trágyamennyiséget a 

környezet- és költséghatékony trágyázási irányelvek (pl. 4M-fer) segítségével lehet meghatározni. 

Figyelembe kell venni a termőhelyi adottságokat, illetve a talaj foszfor- és káliumszolgáltató képességet. 

A kukorica tápanyagigényét műtrágyákkal tudjuk fedezni, azonban erősen kötött és laza talajokon a szerves 

trágyázásnak talajszerkezet-javító, illetve vízvisszatartó hatása jelentkezik. Istállótrágyából 30-40 t/ha 

mennyiséget kell kijuttatni az őszi szántást megelőzően. Az istállótrágya lebomlásából felszabaduló tápanyagok 

hatása két évig érvényesül. A tápanyag visszapótlás esetében fontos a termőhelyi adottságok figyelembe vétele 

(termőhelyi kategória, kötöttség, pH, aranykorona érték stb.). A foszfor és a kálium műtrágyákat alaptrágyaként, 

a nitrogént tavasszal megosztva (két-három menetben) fejtrágyaként szükséges kijuttatni. 

A kukorica nitrogén, foszfor és kálium szükségletét szántóföldi termőhelyi kategóriák szerint az 2-4. táblázatok 

szemléltetik. 
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Az 5,6 pH érték alatti területeken feltétlenül javasolt a mésztrágyázás alkalmazása. A talaj kötöttségétől függően 

1-2 t/ha kalcium-karbonát kijuttatása ajánlott. Akkor a leghatékonyabb, ha közvetlenül a vetés előtt juttatjuk ki, 

és kombinátorral 5-10 cm mélységben bedolgozzuk. Ez a kezelés 2-3 évig védelmet nyújt a talaj pH értékének 

és mésztartalmának jelentős csökkenése ellen. 

Ha olyan talajokon is kukoricát kívánnak termelni, amelyek kémhatása pH 5 alatt van, akkor ott melioratív 

meszezést szükséges alkalmazni. 

3.1.6. Talajelőkészítés 

A kukoricatermesztés során alkalmazott talaj előkészítés alapművelése általában a közép mély (25-30 cm) 

szántás. A korán lekerülő elővetemények után tarlóhántást és zárást, illetve az esetek többségében tarlóápolást 

és zárást szükséges elvégezni az őszi alapművelésig. Az őszi szántás során képződött barázdákat fontos behúzni, 

azonban a talaj őszi elmunkálása változó megítélésű. 

Az őszi betakarítású elővetemények után a tarlómaradványok aprítását követően kell a közép mély szántást 

elvégezni. A kukoricaszár legeltetésekor a szántást, ha a talaj fagymentes, akkor télen; ha nem, akkor kora 

tavasszal kell elvégezni. A szántást azonnal el kell munkálni. A megmunkált talaj nem maradhat rögös, üreges. 

Ha a talaj tömörödött (pl. eketalp esetén), indokolt lehet a talajlazítás (30-50 cm mélységben). 

3.1.7. Magágy készítés 

Az őszi szántást tavasszal simítózni kell. A magágyat áprilisban szükséges kialakítani a felső 10-12 cm-es réteg 

kombinátoros megmunkálásával. Ha tavasszal kevés csapadék hull, illetve a talaj ki van száradva, a vetést 

megelőzően csupán 5-7 nappal kell a magágyat elkészíteni. Laza és homoktalajokon a talaj előkészítést később, 

április második felében szükséges elvégezni. 

A kukoricatermesztés során az optimális magágy készítéshez alkalmas eszköz a kombinátor, a rugós fogú 

borona és a pálcás henger, vagy ezek kombinált használata. Feltétlenül szükséges, hogy ezek a kombinátor és a 

rugós fogú borona 1-2 cm-rel a vetésmélység alatt műveljék meg a talajt. A pálcás henger pedig a vetés 

mélységben tömöríti a talajt. 

3.1.8. Vetés 

A kukorica vetését 10-12 Celsius fok talajhőmérséklet - április közepe - esetén lehet vetni. A hidegtűrő fajtákat 

korábban is talajba helyezhetjük. Késői tavaszodás, illetve rosszabb hőtartó, laza, vizes, mély fekvésű talajokon 

indokolt lehet a későbbi - május eleji - vetés is. A csíraszám megállapítása esetén a korai éréscsoportba tartozó 

hibridekből nagyobb, míg a késeiekből kevesebb magot szükséges kivetni. Figyelembe kell venni, hogy a 

talajban az ép csírák egy része (kb. 10%) nem csírázik megfelelőképpen, ezért 15-20%-kal növelni kell a 

kivetendő magszámot. Ha a területen öntözésre is van lehetőség, akkor a keletkező csíraszám 20-25%-kal 

legyen magasabb. A kukoricát szemenként vetőgéppel vetjük. A vetéshez kalibrált és csávázott vetőmag 

használata kötelező. 

Az optimális vetésmélység 6-9 cm, az ajánlott sortávolság 70-80 cm, amelyet szükséges a betakarítógép 

paramétereihez igazítani. Fontos hogy a vetőgéppel a tőtávolság szabályozásra kerüljön, folyóméterenként 5-6 
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magot kell ahhoz elvetni, hogy hektáronként 60-80 ezer legyen a tőállomány. Ha öntözési lehetőség 

rendelkezésre áll, abban az esetben a rövid tenyészidejű (70-100 nap) csemege hibrideket június végéig 

folyamatosan lehet vetni. Amennyiben a termés feldolgozásra kerül (hűtőipar, konzervipar), akkor fontos a 

termeltető vetésidő és hibrid ajánlatát elfogadni, hiszen ez garanciát jelent a biztos értékesítésre, illetve a 

termeltető által szolgáltatott betakarítógép igénybevételére. 

3.1.9. Növényápolás 

A vetés után, ha a talajállapot nem megfelelő hengerezést kell elvégezni. Ezt száraz tavasz és rossz minőségű 

őszi munkák után, sok menetben – kiszárított talaj esetén – a magágy készítés után szükséges a hengerezés 

alkalmazása. 

Sorközművelő kultivátorozást csupán kötött, cserepes, tömött és gyomosodó talajon szükséges elvégezni. 

Cserepesedett, rossz szerkezetű talajon szükséges lehet a talaj megfelelő levegő arányának helyreállításához a 

sorközművelő kultivátorral való járatás, amely akár több menetben is elvégzésre kerülhet. 

A fellépő gyomokat mechanikai úton is szükséges szabályozni. Fontos tényező, hogy a gyomok gyökérváltása 

előtt történjen meg a kultivátorozás. Nagyon fontos, hogy a kultivátor jól legyen beállítva, s a biztonsági 

távolság a sorok mellett (4-6 cm) meglegyen. Ellenkező esetben nagyon nagy lesz a tőszámkiesés, amely a 

gyomosodás csökkenését jóval meghaladó mértékben rontja a termés volumenét. 

3.1.10. Növényvédelem 

A kukorica gyomszabályozása során problémát jelent, hogy az utóbbi évtizedek több éves vetésváltást 

nélkülöző, illetve monokultúrás kukoricatermesztési gyakorlata következtében rendkívüli mértékben 

szaporodtak a veszélyes, nehezen irtható gyomnövények: a selyemmályva, a csattanó maszlag, a parlagfű, a 

köles fajok, a szerbtövis fajok, egyes gyomirtószer-rezisztens biotípusok (disznóparéj, libatop, parlagfű), a 

napraforgó árvakelés, valamint az évelők: elsősorban a mezei acat és a fenyércirok (7. ábra). A 

kukoricaterületek gyomösszetétele változó. Más-más fajösszetételek figyelhetők meg az ország különböző 

részén, de biztos, hogy magról kelő egyszikű gyomnövény fertőzésével mindenhol számolni kell. A fertőzöttség 

mértéke változó, de igen jelentős, így a kakaslábfű (Echinochloa crusgalli), a muharfélék (Setaria glauca, Setaria 

viridis, Setaria verticillata), illetve a pirók-ujjasmuhar (Digitaria sanguinalis) is komoly problémákat okoz. Több 

éves tapasztalat, hogy a muharfélék elleni védekezésnél a preemergens készítmények alkalmazása 

elengedhetetlen. A hazánkban forgalmazott vetés után és kelés előtt kijuttatható, magról kelő egyszikűeket irtó 

készítmények muharfélék elleni hatékonysága mérhetően jobb, mint posztemergens társaiké. 
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A korábbi évek tapasztalatai alapján óvatosan kell bánnunk a posztemergens technológiákkal (Pepó, 2005). 

Amikor csak erre alapozunk, kényszerítve vagyunk a különféle kombinációk alkalmazására, szinte minden 

esetben hormonhatású készítmény az egyik kombinációs partner. Ezeknek a gyomirtó szereknek a kijuttatatási 

ideje erősen korlátozott, illetve az időjárási viszonyok alakulása erősen befolyásolhatja a kultúrnövényre 

gyakorolt fitotoxikus hatásukat. 

Szintén a vetésváltás hiányával függ össze, hogy az utóbbi években a talajlakó kártevők egyedszáma is 

növekszik. A termelők általában nem végeznek terrikol felvételezést a kártevők egyedszámának 

meghatározására, így nem ismert területük fertőzöttsége. Táblaszintű adatok nélkül nem lehet szakmailag is 

megfelelő technológiát alkalmazni. A talajlakók (drótféreg, cserebogarak pajorjai stb.), továbbá a bagolypillék, a 

levéltetvek, a földibolhák, a frittlégy, a kukoricabarkó, a kukoricamoly és az amerikai kukoricabogár a 

leggyakoribbak (9. ábra). A fácánok ellen a csávázott magra vadriasztó szert kell elhelyezni. Ha a talajlakók 

létszáma a küszöbértéket meghaladja, abban az esetben szükséges ellenük talajfertőtlenítő szerekkel védekezni. 

Ezt a műveletet a vetéssel azonos műveletben a vetőgépre szerelt talaj fertőtlenítő berendezéssel kell elvégezni. 

Vigyázni kell arra, hogy a vetés közben a vetőmag és a talajfertőtlenítő szer ne érintkezzen. Ellenkező esetben 

fitotoxikus mellékhatások lépnek fel, amelyek a növény fejlődését hátrányosan befolyásolják. 

 

Az amerikai kukoricabogár (Diabrotica virgifera) ellen komplex módszerekkel (vetésváltás, vegyszeres 

védelem) védekezhetünk, szem előtt tartva az integrált növényvédelem elveit. Alkalmaznunk kell mindazon 

agrotechnikai, biológiai és kémiai módszereket, melyek hatékonyan csökkentik a kártevő egyedszámát. 

A kukorica betegségei közül a golyvásüszög, a rostos üszög, a levélfoltosság, a baktériumos levélfoltosság és a 

fuzáriózis, amelyek támadhatják a szárat, a csövet és a szemet is. Azonban a csávázott vetőmag a betegségek 

ellen megfelelő védelmet nyújt. 

3.1.11. Betakarítás, szárítás, tárolás 

A betakarítást és a tartósítást a rendelkezésre álló eszközök jelentős mértékben határozzák meg. A szárításos 

tartósítás mellett az erjesztéses eljárások alkalmazása is nagy jelentőséggel bírnak. 

A kukoricanövény betakarításának lehetőségei: 

• Szemesen történő betakarítás 
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• szárításos eljárás 

• nedvesen történő tartósítás céljára való betakarítás 

• Szem-csutka keverék (CCM) formájában történő betakarítás és erjesztéses tartósítás 

• Csőzuzalékként való betakarítás és erjesztve tárolás 

A betakarítás az éréscsoportoktól függően augusztus vége és október vége között történik. A biológiai érés a 

szemek 30-36%-os szemnedvességénél következik be, a szárazanyag tartalom ekkor a legmagasabb. Ezt a 

vízleadó képességtől függően követheti a betakarítás. 24% feletti nedvességtartalom esetén a gépi betakarításnál 

a szemek sérülhetnek. A betakarítás morzsolva, csőtörővel (10. ábra), vagy teljes kukoricanövényként történhet. 

A morzsolva töréssel betakarított kukoricát szárítani kell. A kukorica lassan szárítható, óránként 2-3% vízleadást 

lehet a szem károsodása nélkül elérni. Ezért indokolt a többlépcsős szárítás alkalmazása. Tárolni a 14-15% 

nedvességtartalmú kukoricát lehet megfelelőképpen. 

A csövesen betakarított kukoricát lehet csőzúzalékként, szemcsutka keverékként, vagy csöves természetes 

szárítással (góréban) tárolni. 

A teljes érésű kukoricát a betakarítás után lehet aprítani és briketté préselni (energiaigényes eljárás). 

A morzsolva betakarított nagyobb víztartalmú kukorica is tárolható levegőtől elzárt helyen, esetleg vegyi 

anyagokkal dúsítva az erjedés megakadályozása céljából. 

 

3.2. A napraforgó termesztése 

3.2.1. A napraforgó termesztés jelentősége, hazai helyzete 

Az energianövények között a legsikeresebbnek a napraforgót említhetjük. A belőle előállítható biodízel 

kezdetben élenjáró volt a többi növényhez viszonyítva. A napraforgó termesztés fő célja napjainkban az étkezési 

olaj szükséglet biztosítása. A növény vetésterülete országos szinten jelentősen emelkedett a ’90-es évek óta. A 

hazai termesztés lehetőségeit azonban erősen korlátozza az a tény, hogy a betakarított terület nagysága már a 

2005-ös évben elérte a növényegészségügyi szempontból kritikus szintet, azaz az összes szántóterület 14-15%-

át. A termőterület nagysága 2006-tól gyakorlatilag ezen a szinten maradt. Az elmúlt két évben további 

növekedés volt tapasztalható. Termőterülete meghaladta a 600 ezer ha-t. A ’90-es évekre jellemző 1,7 tonnás 

hektáronkénti termésátlagok az elmúlt években részben a termesztéstechnológia, részben az időjárás hatására 

kedvező irányba változtak. A többéves országos termésátlag elérte a 2 t/ha-t. Sajnálatos azonban, hogy a 

termésbiztonság (46%-os termésingadozás) még mindig elmarad nemcsak a kívánatos, hanem az elvárható 

értéktől is (11. ábra). 
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3.2.2. Éghajlati igény 

A napraforgó termesztéséhez az ország egész területe megfelel, kivéve a Dunántúl és az Északi-középhegység 

északi kitettségű lejtőit. Itt a vetés idején a melegigényes növény csírázásához szükséges hőmennyiség hiányzik 

és később, a betakarítás idején a gyakori hűvösebb éjszakák miatt elhúzódó az érési folyamat. Általános érvényű 

az a megállapítás, mely szerint a kukorica termesztésénél használt érési fajtacsoportnak megfelelő beosztásban 

400-as FAO számú fajták/hibridek beéréséhez alkalmas területeken a napraforgó is biztonságosan termeszthető. 

A napraforgót a közepes vízigényű növények közé sorolják. A vegetáció ideje alatt elfogyasztott vízmennyiség 

(500 mm) tekintélyes részét kiterjedt, nagy szívóerejű gyökérzetével az őszi-téli csapadék talajban tárolt 

részéből képes fedezni, s ezért szárazságtűrőként is jellemzik. Ha a napraforgó termésingadozásait összevetjük a 

hazánkban legfontosabb gabonanövények évjáratonkénti ingadozásaival megállapíthatjuk, hogy a kukoricánál és 

a búzánál is lényegesen nagyobb a stabilitása, azaz a száraz évjáratokhoz jobban alkalmazkodik. 

A napraforgó fejlődéséhez optimális körülmények: 

• bőven csapadékos április, 

• a sokéves átlagnak megfelelően csapadékos május, június, 

• szintén átlagos július és augusztus, de legalább kétszer 20-30 mm csapadék, 

• az augusztus és szeptember (érés ideje) meleg és száraz. 

A kaszatok kifejlődésekor uralkodó száraz, meleg kánikulai időjárás terméscsökkentő hatású, léha termések 

képződnek. Érési időszakban a meleg, csapadékos idő tányérrothadást idéz elő. 

3.2.3. Talajigénye 

A napraforgó a hazánkban előforduló valamennyi talajtípuson termeszthető, jó adaptációs képessége miatt rossz 

vízgazdálkodású, gyenge talajadottságú területek – mint pl. a szikes talajok! – is hasznosíthatók vele. Az utóbbi 

területekről azonban csak kisebb, esetenként gyengébb minőségű termésre lehet számítani; a kiváló minőségű 

csernozjom (mezőségi) talajokon érvényesülhetnek igazán a nagy termőképességű hibridek előnyei. 

A talaj pH-jával szemben közömbös, savanyú kémhatású talajokon azonban betegségei fokozott mértékben 

jelentkeznek. 

3.2.4. A terület kiválasztás szempontjai 

A talajigény szempontjából a napraforgó a jobb alkalmazkodóképességű növényfajok közé tartozik. Lehetőleg 

kerülni kell a sekély termőrétegű szikes, pangóvizes talajokat. A napraforgót ne vessük 5-6 éven belül önmaga 

és repce után (Sclerotinia-fertőzés). A tábla legyen jó kultúrállapotú. Amennyiben erősen fertőzött évelő, 

kétszikű gyomokkal (selyemmályva, szerbtövis, mezei acat, parlagfű, csattanó maszlag) HERBICID-

ELLENÁLLÓ (Imidazolinon, vagy Express ellenálló) napraforgó hibrideket javasolunk termelni. A napraforgó 
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termesztésben a herbicid-ellenálló technológia előnye a hagyományossal szemben, hogy utat nyit azokon a 

területeken, ahol a gyomviszonyok miatt napraforgót nem tudtunk termelni. Sikere a nem, vagy nehezen (nagy 

költséggel) írtható gyomkonkurencia sikeres megszüntetéséből adódik! Ezek a gyomok 20-50% terméskiesést 

okozhatnak, a választott hibridtől függetlenül. 

3.2.5. Elővetemény és utónövény 

A napraforgó a betegségekre fokozottan érzékeny, önmaga után ezért csak öt év, szádor előfordulása esetén 

pedig 6-7 év elteltével vethető. Jó előveteményei az őszi kalászosok és a tavaszi árpa. Közepesen jó az egy 

vegetációra ható gyomirtó szerrel kezelt kukorica, amennyiben a talajban nem mutatható ki káros 

szermaradvány. Azonos kórokozók miatt nem lehet előveteménye a napraforgónak a cukorrépa, a burgonya, a 

dohány, a kender, a len és a paradicsom. A pillangósok sem jó elővetemények, mert különösen csapadékos, 

meleg időjárás esetén a gyűjtött nitrogénből nagy a felvétele. Ez buja fejlődést okoz és a gombafertőzésre való 

hajlamot fokozza. 

A napraforgó jó előveteménye az őszi vagy tavaszi kalászosoknak. Mélyre hatoló gyökerei miatt az őszi 

mélyszántás könnyebben elvégezhető, ezért utónövényként a kukorica is ajánlható. 

3.2.6. A napraforgó hibridekkel szemben támasztott követelmények 

A termesztésben használt hibridekkel szembeni elvárásokat legcélszerűbb a termelők szemszögéből vizsgálni. 

Ez pedig nem más, mint a gazdaságos és biztonságos termelést garantáló fajta előállítása. Így napjainkban is 

elsőrendű elvárás a kiemelkedő genetikai potenciál, mely a termelőknek a nagy termésekben realizálódik. De 

nem elegendő a kimagasló termőképesség, mert a kiváló alkalmazkodó képességnek, s az ezáltal elérhető 

biztonságnak is legalább ekkora a jelentősége. A megkívánt stabilitásnak az évjárattal, a termőhelyi 

körülményekkel, a betegségekkel és a gyomokkal szembeni toleranciában kell megjelennie. 

Ez pedig többek között azt jelenti, hogy a hazai viszonyok között oly gyakori aszályos időjárásban 

megnyilvánuló szárazságtűrés, vagy az extenzív viszonyok közötti jó teljesítőképesség is elengedhetetlen 

követelmény. A stabilitás továbbmenően azt is jelenti, hogy a fajta jól ellenáll, de legalábbis tolerálja a 

kórokozók támadásait, és a fertőzések hatására sem a termés mennyiségében, sem minőségében nem következik 

be lényeges csökkenés. Jelentős változás a napraforgó termesztésben például, hogy csak olyan hibrid kerül 

állami elismerésre, amely bizonyítottan ellenálló a Plasmopara helianthii Magyarországon előforduló rasszaival 

szemben. Az utóbbi években pedig felgyorsult a – száraz évjáratok következményeként újra fellépő – 

napraforgó szádor elleni rezisztencia beépítése is a hibridek genomjába, csakúgy, mint a korai gyomkonkurencia 

kivédésére nagyobb lehetőséget biztosító IMI vagy SU változatok előállítása. A termésbiztonság további faktora 

a nem túl magas, de legalábbis erős, megdőlésnek, törésnek ellenálló szár. 

Olajosnövény révén a napraforgónál az egyik alapvető értékmérő az olajtartalom. Napjainkban azonban nem 

elég a szabványban előírt olajtartalmat teljesíteni, mivel a megtermelt olaj minősége is egyre nagyobb szerepet 

kap. Egyrészt az egészséges táplálkozás, másrészt az ipari feldolgozás kívánalmai diktálják a speciális 

olajminőség elérését. Az úgynevezett HO (=„high oleic”) típusú napraforgó olaj minőségi összetétele 

kedvezőbb a legtöbb növényi olajénál. Az utóbbi időben az USA-ban, Nyugat-Európában és hazánkban is 

megélénkült a kereslet a magas olajsavtartalmú napraforgó hibridek iránt. Ezt a tendenciát mi sem bizonyítja 

jobban, mint az a tény, hogy az ilyen „HO” hibridekkel elvetett terület az elmúlt 3 évben többszörösére 

emelkedett. (A kezdeti 5000ha-os nagyságrendről mintegy 60-70 000ha-ra) 

3.2.7. Talajelőkészítés 

Alapozó talajelőkészítés ősszel: 

Az augusztusban lekerülő elővetemény utáni 6-10 cm mély tarlóhántást ekével vagy diszktillerrel ajánlatos 

végezni és gyűrűshengerezéssel lezárni a talajt. A gyomok megjelenését követően azok magvainak beérését 

megelőzően tárcsázással irtsuk a gyomokat. E műveletekkel részint a tarlómaradványok bedolgozására kerül 

sor, másrészt a gyommagvak kikelését gyorsítva a következő műveletekkel együtt jelentős gyomirtó hatást 

érünk el. Az őszi szántás idejéig a kigyomosodott tarlót szükség szerinti ismétlésben – a gyommagvak beérését 

mindig megelőzve - tárcsázással vagy kultivátorozással műveljük. 

Középkötött talajokon a korán lekerülő előveteményt a megfelelő alapműtrágyákkal ellátva 20-25 cm-es nyári 

szántással is elmunkálhatjuk, a talajt gyűrűs- vagy rögtörő hengerezéssel azonnal zárjuk le. 
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Az ősszel lekerülő elővetemény után - az alapműtrágyák kiszórását követően - tárcsával aprítjuk a 

tarlómaradványokat, majd elvégezzük a 28-30 cm-es őszi szántást. Kötött, mélyrétegű talajokon indokolttá 

válhat a 30-35 cm-es mélylazítás, melyet az őszi szántást megelőzően kell elvégezni középmély- vagy 

mélylazítók segítségével. A mélylazítás csak a talaj bizonyos nedvesség állapotában (amikor a talaj 

nedvességtartalma a minimális vízkapacitás 50 %-át nem éri el) hatékony. A mélylazított területen az őszi 

szántás mélysége 18-22 cm-re csökkenthető. 

Magágy készítés tavasszal: 

Az ősszel szántott területet simítózással zárjuk le. Ezt követően - amennyiben április elejére a terület 

kigyomosodik – kombinátorral vagy kompaktorral készítsük el a magágyat. Előtte juttassuk ki a szükséges 

műtrágyát és azt a gyomirtó szert, amelynek a bedolgozására szükség van. (A bedolgozandó herbicid - 

hatóanyag vesztés miatt - 20-30 percnél tovább ne legyen a talaj felszínén!) A vetőágy mélysége 8-10 cm 

legyen. 

Általában elmondható, hogy a napraforgó nem a talajművelés mélységére vagy a művelés alapváltozataira 

reagál, hanem a talaj kultúrállapotára, tehát gyommentes, egyenletes mélységű magágyat igényel. Ezért energia- 

és költségtakarékossági szempontból bátran ajánlható a forgatás (szántás) nélküli talajelőkészítés, amikor az eke 

helyett nehéztárcsával vagy nehézkultivátorral műveljük meg a talajt ősszel. A középmélylazító legalább 3-4 

évente ajánlott az eketalp-betegség megszüntetésére vagy kialakulásának megelőzősére. 

Határozottan ajánljuk viszont a napraforgó után a szántást, hogy a napraforgó veszélyes betegségeinek 

„melegágyait”: a fertőző szár és gyökérmaradványokat aláforgatva elősegítsük azok mielőbbi megsemmisülését. 

3.2.8. Vetés 

Ideje akkor optimális, amikor a talaj 10 °C-os hőmérsékletet eléri a magágy mélységében (április l.-ll. dekádja). 

A vetésidő helyes megválasztása jelentős mértékben befolyásolja a növények fejlődését, a kórokozókkal és 

kártevőkkel szembeni ellenállását, melyek a terméseredményt is számottevően befolyásolják. Többéves kísérleti 

tapasztalat szerint a túlságosan korai vetésidő (március vége-április eleje) megnöveli a betegségek korai 

fellépésének veszélyét és károsítását. A túl korai vetés esetében a hideg talajba vetett kaszatok hosszabb ideig 

elfekszenek, a csírázás elhúzódóvá válik, sok csíranövény elpusztul, s így egyenetlen lesz az állomány. 

Ugyancsak jelentős terméseredményt meghatározó tényező az állomány sűrűsége. Az optimális tőszámot a talaj 

termőképessége, a csapadék mennyisége és a vetett fajta genetikai tulajdonságai határozzák meg. Hosszú éveken 

keresztül folytatott hibridspecifikus tőszámvizsgálatok szerint átlagos technológia intenzitás mellett 50-55.000 

termő tő/ha, intenzív technológiával 55-65.000 termő tő/ha ajánlható. Az ennél sűrűbb állományokban 

nagymértékben megváltozik a mikroklíma (fény-, hő- és páraviszonyok). Ez a tőszámkísérletek tanulsága 

szerint ugrásszerűen megnöveli a napraforgó legfontosabb és legveszélyesebb gomba-betegségeinek 

(Sclerotinia, Phomopsis, Botrytis, Macrophomina) fertőzési gyakoriságát, súlyosságát és ezáltal kártételét. 

A vetés mélységét talajtípusok alapján határozzuk meg. A gyakorlat szerint általános érvényű, hogy az optimális 

csírázási feltételeket kötött talajon 4 cm, középkötött talajokon 5 cm, homokon pedig 6-8 cm mélyen alakulnak 

ki. Nagyon fontos az azonos mélységű, megfelelően ülepedett magágy létrehozása. A keléskori lemaradást és 

fejlődési egyenlőtlenségeket ugyanis a napraforgó „magával cipeli” egészen a tenyészidő végéig, ami 

egyenlőtlen beérést eredményez. 

3.2.9. Napraforgó tápanyag-utánpótlása 

Az agrotechnikai tényezők - mint más növény esetében is- a napraforgó termesztésénél is alapvetően 

befolyásolják mind az elérhető termés nagyságát, mind annak minőségét. 

Az adott termesztési feltételeknek megfelelő hibrid kiválasztását követően a helyesen megválasztott tőszám, az 

okszerű és időben elvégzett gyomirtás mellett a napraforgó tápanyagellátása is ezen befolyásoló tényezők közé 

sorolható. 

A napraforgó a termőhelyhez és a talajhoz legjobban alkalmazkodó növényfajok közé tartozik, nagyon jól tudja 

hasznosítani a talaj víz- és tápanyagkészletét. Ennek ellenére a különböző termőhelyi adottságokhoz igazodó 

NPK műtrágya adagok kijuttatása elengedhetetlenül szükséges az adott területen elérhető maximális termés 

eléréséhez, illetve a talaj tápanyagtőkéjének fenntartásához. Ugyanakkor az új fajták és hibridek megjelenésével 

a napraforgó átlépett az extenzív növények közül a legalább közepes ráfordítást igénylő kultúrnövények közé. 
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Magyarországon a napraforgó termesztése döntően a: 

• II-es termőhelyi kategória (barna erdőtalajok, illetve kevésbé kedvező agronómiai tulajdonságú mezőségi 

jellegű talajok), 

• III-as termőhelyi kategória (kötött réti, ill. réti jellegű, valamint agyagbemosódásos és pszeudoglejes 

erdőtalajok és kötött öntéstalajok), 

• IV-es termőhelyi kategória (laza talajok), 

• V-ös termőhelyi kategória (szikes talajok) bevonásával történik. 

Ezen csoportokba tartozó talajok közül külön kiemelést érdemelnek a homok, humuszos homoktalajok, 

melyeken a megfelelő trágyázás nélkül eredményes napraforgó termesztés nem képzelhető el. 

Ezen talajok tápanyag- (és víz) gazdálkodó képessége gyenge, így az évenként termesztett növény igényeihez 

igazodó tápanyagellátás alapvető fontosságú a kívánt termés eléréséhez. 

A kötöttebb (pl. réti) talajokon, azok jó tápelem ellátottsági szintje esetében elképzelhető az alacsony adagú 

műtrágyázással is magasabb terméshozam elérése, de ez esetben figyelembe kell vennünk, hogy a következő 

évben az utóvetemény műtrágyázásánál az agresszív napraforgó által kivont tápanyagmennyiséget is pótolnunk 

kell ahhoz, hogy az utóvetemény tápanyagigényét is kielégítsük, illetve a talaj tápelem ellátottsági szintjét ne 

csökkentsük. 

A napraforgó a kaszatterméssel és a betakarított szárral a talajból az alábbi tápanyagokat veszi fel (5. táblázat). 

 

A 2,5-3,0 t/ha kaszatterméshez átlagosan 30-60 kg/ha N, 40-120 kg P205 és 90-160 kg K20 hatóanyag szükséges. 

Vizsgálataink szerint a napraforgó a makro elemek közül P és K pótlása adja a legnagyobb termésnövekedést. N 

hatást 60 kg/ha mennyiség felett már nem tudtunk elérni. Ezen kívül a szükségesnél több nitrogén csökkenti a 

kaszat olajtartalmát, növeli a gombás betegségekre való fogékonyságot is (diaporthe, sclerotinia). Ha a talaj 

humusztartalma meghaladja a 3%-ot, akkor elegendő a 40 kg/ha nitrogén, ha ennél kevesebb, akkor 40-60 

kg/ha-t kell kiadni. A foszfor hiánya csökkenti a kaszatok teltségét, a léha kaszatok arányát. A kálium növeli a 

szárazsággal és betegséggel szembeni ellenállóságot. Kalciumhiány csökkenti a termésbiztonságot. A 

magnéziumhiány szintén terméscsökkentő hatású, különösen, ha ez mészhiánnyal párosul. Ebben az esetben 

csökken a kinyerhető olaj mennyisége. A kénhiány csökkenti az olajtermés mennyiségét és minőségét. 

A mikroelemek közül az egyik legfontosabb elem a bór, hiányában a napraforgónál termékenyülési problémák 

léphetnek fel. A növényekben a bór nehezen mozog, ezért jobb hatékonyságú a levéltrágyázás. A savanyú 

talajokban a bór jól felvehető állapotban van, míg meszezés hatására csökken a felvehető bór mennyisége. Minél 

nagyobb a talajban az agyagfrakció aránya, annál kisebb a vízoldható bórtartalom. Mivel a napraforgó 

mészigénye viszonylag magas, ezért a 6 pH-nál savanyúbb talajokon legalább 4 évente fenntartó mésztrágyázást 

kell folytatni. Ez a hidrolitos aciditás és a pH függvényében 0,5-2,0 t/ha CaCO3 hatóanyagot jelent. 

Napraforgó műtrágyázása 

Őszi kijuttatás (szántás előtt kijuttatva, majd bedolgozva): 

• Nitrogén: környezetvédelmi okok miatt a kijuttatása nem javasolt 

• Foszfor, kálium: ősszel hagyományos mono- vagy komplex műtrágyát javasoljuk, alacsonyabb termelési 

szinten 40-80 kg/ha, magasabb termelési szinten 80-160 kg/ha hatóanyag elemenként 

Tavaszi kijuttatás (szántás előtt kijuttatva, majd bedolgozva): 

• Nitrogén: 40-60 kg/ha 
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• Foszfor, kálium: 

• komplex műtrágyákat 200-300 kg/ha mennyiségben vetés előtt bedolgozva, 

• komplex műtrágyákat 100-150 kg/ha mennyiségben vetéssel egy menetben indító tápanyagként. 

Lombtrágyázás: 

Az eredményes bóradagolás érdekében a napraforgót 6-8 lombleveles állapotában Polybór 140 készítménnyel 

3,2 l/ha mennyiségben, a gombaölő szer kiadagolásával egy menetben látjuk el (6. táblázat). 

 

A napraforgó termesztésben a gyomirtás csak egyik láncszeme a termesztéstechnológiának, de jó vagy rossz 

végrehajtása döntően befolyásolja a későbbi növényvédelmi eljárások sikerét is (gyomos napraforgó területen 

fokozottan kell számítani a kórokozók fellépésére és elengedhetetlen a deszikkálás is). A napraforgó azon 

növényeink közé tartozik, melynek gyomirtása nem teljesen megoldott. Így vannak olyan agresszív gyomok, 

amelyek jelentősen károsíthatnak, de ellenük megbízható védekezés nem alakult ki. 

Az elővetemény gyomirtása során figyelembe kell venni, hogy bizonyos készítmények felhasználása esetén a 

napraforgó nem, vagy csak bizonyos feltételek esetén vethető. A napraforgó gyomirtásánál az alábbi 

szempontokat kell figyelembe venni: 

1. A terület gyomösszetétele. A legfontosabb napraforgó gyomok a következők: kakaslábfű, muhar-fajok, 

fenyércirok (egyszikűek), disznóparéj-fajok, varjúmák, selyemmályva, libatop-fajok, csattanó maszlag, 

parlagfű, vadrepce, szerbtövis-fajok, apró szulák, mezei acat (kétszikűek). A kétszikűek elleni védekezésre 

különös gondot kell fordítani. Nem tudunk megfelelő hatékonysággal védekezni a szerbtövis-fajok, a mezei 

acat és az apró szulák ellen. A parlagfű ellen sem tudunk tökéletes hatékonyságot elérni. 

2. A talaj kötöttsége és szerves anyag tartalma. Befolyásolja a felhasználandó dózist. Alacsony szerves anyag 

tartalom és kötöttség esetén a megadott alacsonyabb dózist, ellenkező esetben a magasabbat kell választani. 

Túladagolás esetén a napraforgót is károsíthatják a készítmények. 

3. Magágy előkészítés minősége. Jó eredményt csak akkor tudunk elérni, ha őszi szántással és megfelelő tavaszi 

elmunkálással rög-, és szármaradvány-mentes magágyat tudunk készíteni. 

4. Csapadékellátottság. A vetés után, kelés előtt 15-20 mm bemosó csapadékra van szükség, hogy az 

alkalmazandó készítmények hatásukat kifejtsék. Azonban hirtelen, nagy mennyiségben lezúduló csapadék 

hatására a készítmények felverődhetnek a kikelt napraforgó levelére és károsíthatják azt. Legjobb megoldást 

a kis intenzitású öntözéssel érhetjük el. 

5. Az elővetemény gyomirtása. Jól megválasztott elővetemény (kalászos), illetve annak tarlóján (kalászos, 

repce) az évelő kétszikűek (mezei acat, folyondár szulák) hatékonyan és olcsón irthatók. 

6. Utóvetemény megválasztása. Olyan kultúrát válasszunk, amiből nagy hatékonysággal ki tudjuk irtani az 

árvakelésű napraforgót. 
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A napraforgó eredményes gyomirtásához kombinációk bevezetését javasoljuk. Legtöbbször két- három 

készítményt indokolt alkalmazni. A kombinációk összeállításában a közölt táblázat segítséget nyújt. 

Törekedjünk arra, hogy a vetést követően minél hamarabb (lehetőleg 3 napon belül) végezzük el a kezeléseket, 

ellenkező esetben megnő a fitotoxicitás veszélye. A nehezen írtható gyomnövények (szerbtövis, parlagfű) ellen 

megoldást jelenthet a levél alá permetezés. 

Levél alá permetezés 

Levél alá permetezés során az erre a célra kifejlesztett belógó szórófejekkel a napraforgó állomány alá juttatjuk 

a gyomirtó szert. A technológia fontos része, hogy a kultúrnövény és a gyomnövények között magasságbeli 

különbség legyen. (csak gyomirtott napraforgóban lehet sikereket elérni) 12 m-nél szélesebb keretű 

permetezőgépek használatát nem javasoljuk, mert a keret ingása olyan mértékű lehet, hegy a széleken nem lesz 

megfelelő a kiadagolás, illetve a napraforgó is károsodik. 

3.2.10. Napraforgó szár, levél és tányér betegségek elleni védelme 

A napraforgó termesztésének egyik legfontosabb eleme a kórokozók elleni védelem. Sajnos a napraforgó 

kórokozói elleni védekezésre nem fordítanak megfelelő gondot a gazdák, ami mennyiségi és minőségi károkat 

okoz. (Erre jó példaként szolgálnak az 1997-98-99-es esztendők.) Az ilyen betegségek jelentős 

termésveszteséget okozhatnak, erős fertőzés esetén 50-70%-kal is csökkenthetik a termést. 

3.2.10.1. Maggal terjedő betegségek 

Peronoszpóra 

Elsődleges (primer) fertőzésének hatására a napraforgó csíranövény elpusztulhat. A fertőzést túlélők nem 

fejlődnek rendesen, törpék maradnak, a levélemeletek száma azonos marad az egészségessel, de a magasságuk 

annak a harmada. A levelek színén világos, szétfolyó foltok, a fonákon piszkosfehér penészkiverődés látható 

(12. ábra). Késői fertőzés esetén – a törpe növényeken – apró, torz tányérok alakulnak ki, de bennük a kaszatok 

is fertőződnek és léhák lesznek. A másodlagosan fertőzött növényeken tipikus peronoszpóra tünet alakul ki. A 

levelek színén olajfoltok, a fonákon penészkiverődés látható. A védekezés legfontosabb eleme az egészséges, 

csávázott vetőmag és ellenálló fajták használata. Állománykezelés hatékonysága korlátozott. 

 

3.2.10.2. Szár- és levélbetegségek 

Diaportés szárkorhadás 

A kórokozó fertőző képletei időjárástól függően júniusra alakulnak ki. Ha az ezt követő néhány hétben 30-40 

mm csapadék hullik, akkor a fertőzés bekövetkezik. Ez a fertőzési nyomás 10-20 napig tart. Ezután még egyre 

kisebb valószínűséggel, de még 3 hétig fertőződhet (július vége) a növény. A kezdeti levéltünetek (erek által 

határolt, levélnyél felé terjedő barna, elhaló folt) után a levélnyelek ízesülésénél hatol be a szárba, először 

világosbarna, majd sötétedő, csónak alakú, elmosódott szélű foltot képez. Toxinjai és enzimjei a 

pektinanyagokat bontják, a folt alatt a szár bélszövete részben vagy teljesen feloldódik, üregesedik, de nem 

színeződik. A folt feletti részen a levelek száradnak, átellenes oldalon még épek (féloldalas száradás), 

ellentétben a sclerotiniával. Az üreges szár a foltnál könnyen törik (13. ábra). A betegség júliusban szabad 

szemmel még nem látható. A tünetek kezdetben a tábla belsejében jelentkeznek, később a szélén is. 

Augusztusban 1-2 hét alatt a számára kedvező időjárás esetén (meleg, párás) robbanásszerűen elterjed és 
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tönkreteszi az állományt. A védekezés fontos eleme az 4-5 éves vetésváltás betartása, a tarlómaradványok minél 

tökéletesebb beforgatása, az árvakelések irtása, 10-12 °C talajhőmérsékleten történő vetés (április közepétől) és 

vegyszeres állománykezelés. 

 

Fómás szárfoltosság 

Hasonló tüneteket mutat, mint a diaporthe, csak a levélnyél ízesülésénél fellépő foltok éles határvonalúak, 

sötétebbek, de a kórokozó a bélszövetet is tönkreteheti. Jelentősége nedves, párás évjáratokban nagy. 

Összetéveszthető az előbbi betegséggel (14. ábra). 

 

Makrofominás szártőbetegség 

A növények csak virágzás után mutatnak tünetet. A táblán foltokban a növények levele leszárad, a tányérok 

kicsik lesznek és korábban érnek be. A szár alsó része szürkévé válik, a belseje felszívódik. Mivel trópusi 

eredetű, ezért a kánikulai időjárás fokozza a gomba kártételét. A védekezésnek egyik fontos eleme az 4-5 éves 

vetésváltás, és a fertőzött növényi maradványok alászántása. Vegyszeres védelme még nem megoldott. 

Fehérpenészes szárrothadás 

A gombának nagyon sok tápnövénye van, ezért fokozott elterjedésével számolhatunk. A szár talajfelszínnel 

közvetlenül érintkező részén jelentkeznek az első tünetek. A száron barna folt keletkezik, amelyen fehér penész 

telepszik meg. A folt később fakul, majd teljesen kifehéredik. A növény egésze fonnyad (leforrázódik), tőből 

eltörik. A tábla olyan képet mutat, mintha letarolták volna. Ezek a foltos tünetek később megjelenhetnek a 

levélnyélen és a levélen is. A károsítás miatt a megtermékenyülés és a szemtelítődés gyenge mértékű, valamint a 

betakarítást is megnehezíti, ugyanis a kettétört szárakon lévő tányérokat nem lehet betakarítani. Ezek 

mindenképpen jelentős termésveszteséghez vezetnek (15. ábra). 
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Alternáriás levél-, szár- és tányérfoltosság 

A fertőzés hatására ovális, megnyúlt, orsó alakú folt keletkezik. A száron elszórtan található folt, de ellentétben 

a diaporthéval és a fómával, nem a levélnyél ízesülésénél. A tányéron szintén hasonló elszórt foltok 

jelentkeznek (16. ábra). A kaszatokat is fertőzi. A kaszattal és növényi maradvánnyal terjed. Súlyosabb kártétele 

a vegetáció végére alakulhat ki. Védekezés: 6-8 lomblevélpáros állapotban és virágzásban megfelelő vegyszer 

kijuttatásával. 

 

3.2.10.3. Tányérbetegségek 

Fehérpenészes tányérrothadás 

A tányér belsejében fehér penészgyepbe ágyazva fekete pontok láthatók. A tányér fokozatosan szétrohad, csak a 

rostjai maradnak meg. A kaszatok körül gyakran csak tenyérnyi nagyságú, rácsos szerkezetű képződmény 

található. A talajban több évig életképesek maradnak a fertőzési források. Csapadékos, párás, túlságosan sűrű 

ültetésű táblákon súlyos fertőzöttség alakul ki. Védekezés: virágzáskori vegyszeres permetezés (17. ábra). 

 

Szürkepenészes tányérrothadás 



 A földhasználat és a 

növénytermesztés kapcsolata 
 

 20  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Érés idején fertőzi a tányérokat (18. ábra). A tányérok háti része barnul, rothad és csapadékos időben a tányér 

szétesik, lehull. Gyakran fertőz sebeken keresztül. Csapadékos, párás, túlságosan sűrű állományú táblákon 

súlyos fertőzöttség alakul ki. Védekezés: virágzáskori vegyszeres védelem. Jégverés esetén azonnali védekezés 

szükséges. 

 

Agrotechnikai jellegű védekezések között meg kell említeni a vetésváltás fontosságát, mivel ezek a gombák akár 

4-5 évig is megőrzik fertőzőképességüket a talajban. Éppen ezért 4-5 évig ne vessük önmaga után a napraforgót. 

Fontos megemlíteni a gyomirtást is, hiszen a parlagfű, amely a legelterjedtebb gyom, rokona a napraforgónak, 

és emiatt hasonlóak a betegségei is. Tehát hiába a 4-5 éves vetésváltás, ha a parlagfű ellen nem védekezünk, 

ezáltal a betegség talál magának gazdanövényt a köztes években is. Nagyon fontos a napraforgó árvakelések 

elleni védekezés a tarlómaradványok tökéletes beforgatásával. Vetés akkor történjen, amikor a talaj 

hőmérséklete elérte a 8-10 °C-ot (április közepe). Tapasztalatok szerint a korai vetések sokkal betegebbek 

lesznek. Ennek az az oka, hogy vontatottabban fejlődnek, míg a későbbi vetések jobb kondíciójú, fiatalabb 

növényei kevésbé érzékenyek a támadó diaporthéra. 

A vegyszeres védekezéseket három csoportba osztjuk. A vetőmagcsávázás fontosságát főleg a peronoszpóra 

elleni védekezés indokolja. Az elsődleges peronoszpóra fertőzés ellen csak csávázással tudunk védekezni, éppen 

ezért csakis csávázott vetőmagot szabad elvetni. A forgalmazók kínálatában lévő fémzárolt vetőmagok 

megfelelően csávázottak. A második csoport a 6-8 lomblevélpáros állapotban végzett kezelés. Ebben az 

állapotban, amikor a szántóföldi növényvédelmi gép még jelentős törési kár nélkül be tud menni az állományba. 

A védekezést ajánlatos az előrejelzéshez (1999 óta létezik) igazítani, mivel a felhasználható készítmények 

hatástartama csak 4-5 hét, ezért a túl korai védekezés esetén nem védett kellően a növény. Az előrejelzett 

időszakban a meteorológiailag jelzett csapadék előtt kezeljük. Az egyszeri, első kezeléssel általában a 

szárbetegségeket felére, míg a kétszerivel 1/3-ára tudjuk csökkenteni. 

3.2.11. Napraforgó kártevők elleni védelem 

A napraforgó kártevői közül a talajlakó kártevők, a barkók, a levéltetvek, a bagolylepkék és a poloskák 

okozhatnak jelentős károkat. Megfelelő védekezéssel mindegyik kártevő visszaszorítható. 

3.2.11.1. Talajlakó kártevők 

A talajlakó kártevők közé a pajorok és drótférgek tartoznak, amelyek a mag, a csíra, illetve a gyökérzet 

rágásával okoznak kárt. Számukat talajvizsgálattal állapíthatjuk meg. A kártételi veszélyhelyzet ritka állományú 

növényben (pl. kapások) drótféreg esetében 3 db/m2, pajor esetében 1 db/m2. Ebben az esetben feltétlenül 

védekezni kell. A talajlakó kártevők számát csökkenteni lehet a forgatásos talajműveléssel. Ellenük 

talajfertőtlenítéssel lehet védekezni. A talaj fertőtlenítésének két módja van: a sorban végzett és a teljes 

felületkezelés. Sorkezelésnél csak az elvetett növény sorát védjük, a vetéssel egy menetben, a vetőgépre szerelt 

kijuttató egységgel, míg a teljes felületkezelésnél az egész területet. 

Ide sorolhatóak a mocskospajorok is. Elsősorban a kései vetésű napraforgót veszélyeztetik. Nappal a rögök 

között tartózkodik, és éjszaka károsítja a növényt. A talaj felszínén közlekedik az egyik növénykétől a másikig. 

A talaj felszínének közelében rágja el a növényke szárát. Ellene védekezni tartamhatású készítménnyel az esti 

órákban lehetséges. 

Fekete tücsök 

Száraz, meleg, szélcsendes időben jelent nagy gondot. Az áttelelő imágók akkor jelennek meg a napraforgó 

táblák szélein és az erdősávok mentén, amikor a talaj hőmérséklete 15 cm-es mélységben eléri a 13 °C-t. Főleg a 

szikleveles napraforgóban okozhat nagy károsítást. A rovar elrágja a zsenge szárat, a növény kidől és elpusztul. 
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A fejlettebb napraforgóban már jelentős kárt nem idéz elő. Ekkor csak a levelek széleit károsíthatja (19. ábra). 

Védekezni tartamhatású készítménnyel a nappali órákban lehetséges. 

 

Barkók 

A fő kártevő a kifejlett egyed. A napraforgó korai kártevői közé tartozik. Általában gyalogosan vándorol, és 

elsősorban a meleg, esti órákban károsít. A bogár a leveleket karéjosan rágja. A lárvája a gyökerek rágásával 

okoz kárt. A kártevők számának csökkentése forgatásos talajműveléssel és az elővetemény gyommentesen 

tartásával valósítható meg. Ennek oka, hogy a kártevő lárvája a talajban él, és a gyomnövények gyökerein 

szaporodik fel. Ha kukorica vagy cukorrépa szomszédságában van a területünk, akkor fokozottabban figyelni 

kell a barkókra, hiszen mindegyik barkó károsít a másik két növényen is. A bogár táplálkozásához a száraz 

meleg évjárat a kedvező. A védekezés szükségessége és időpontja csak a napraforgó érzékeny időszakában 

(keléstől három lomblevélpárig) történő folyamatos táblaszintű megfigyeléssel dönthető el. A megfigyelést 

követően, ha csak a szegélyrészen találunk kártevőket, akkor elég lehet csak a szegélyt kezelni. Erős fertőzés 

esetén többszöri kezelés is szükségessé válhat. 

Levéltetvek 

A napraforgó legádázabb kártevői. Minden évben jelentős kárt okozhatnak. Tömeges elszaporodásuknak a 

meleg, párás időjárás kedvez. Korai fertőzés esetén a növényeket fejlődésükben visszavetheti, torz deformált 

növények alakulnak ki. Késői fertőzés esetén a levelek deformálódnak, fotoszintetizáló tevékenységük csökken. 

A differenciálódó csúcs és a virágkezdemények szívogatásával a növény torzul és jelentős termés kieséssel 

számolhatunk. A tányéron, a fészekpikkelyeken a levéltetvek a szúrásukkal utat nyithatnak másodlagos, sebeken 

keresztül fertőző kórokozóknak (szürkepenészes tányérrothadás). Ezek a kórokozók nagyon súlyos mennyiségi 

és minőségi károkat tudnak okozni. A levéltetvek által kiválasztott mézharmaton korompenész telepedhet meg. 

A levéltetvek elleni védekezés időpontjának meghatározásához táblaszintű megfigyelésre van szükség. A 

levéltetvek a lomblevelek fonákán, vagy a tányér fészekpikkelyei között találhatók meg. A védekezés a tömeges 

felszaporodás kezdetén (május-június) indokolt. A védekezés után is figyelni kell a táblát, mert a betelepülés 

folyamatos, ezért többszöri védekezés is szükségessé válhat (20. ábra). 

 

Bagolylepkék 

A bagolylepkék lárvái a nyári időszakban károsítanak. A fiatalabb lárvák a leveleket hámozgatják, rágják. 

Idősebb lárvák esetében a rágás egészen a tarrágásig folytatódhat egészen addig, amikor már csak az 

ürülékükkel szennyezett levélerek maradnak meg. Az idősebb lárvák a generatív részeket (tányér) is 

megtámadják. A rágásuk mennyiségi és minőségi veszteségeket okoz (21. ábra). A védekezésnél fontos a helyes 

agrotechnika betartása. Az időben elvégzett talajmunka, és a terület gyommentesen tartása nemcsak a növény 

fejlődését gyorsítja meg, hanem a fiatal lárvákat, és bábokat is pusztítja. Vegyszeres védekezéssel 

legeredményesebben fiatal lárvák ellen védekezhetünk. A rajzáscsúcsot követően 14-18 nap után kell a kezelést 
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elvégezni. A rajzáscsúcs időpontjáról a megyei növényvédelmi állomások szakembereitől lehet felvilágosítást 

kérni. A vegyszeres védekezésre ajánlott szereket az alábbi táblázat tartalmazza. 

 

Poloskák 

A poloskák 4-6 leveles napraforgó állományban kezdik el a károsítást a levelek szívogatásával (22. ábra). 

Röviddel ezután megkezdődik a tojásrakás, amelyekkel újabb sebzéseket okoznak. A lárvák eleinte a 

virágkezdeményeken, majd azok megtermékenyülése után a magkezdeményeken szívogatnak. A szúrt szemeken 

kaszatfoltosság és bélbarnulás figyelhető meg. A termés mennyisége csökken, és jelentős minőségi károkat is 

okoz. A vetőmagnak szánt napraforgó csírázási képessége romlik, és olajtartalma is csökken. Emellett kaput nyit 

másodlagos kórokozóknak (szürkepenészes tányérrothadás) is. A védekezés indokolt, ha a bogarak száma eléri a 

növényenkénti 4-10 db-ot. 

 

3.2.12. Napraforgó állomány szárítása (deszikkálás) 

A napraforgó betakarítás előtti utolsó termesztés-technológiai eleme az állományszárítás. Ez gyakorlatilag nem 

tipikus növényvédelmi beavatkozás, viszont segítségével a biztonságos betakarítást tudjuk elérni. Előnyeit 

leginkább a csapadékos augusztus végi-szeptember eleji időjáráskor tapasztaljuk (2001. szeptember), ami 70-

80%-os valószínűséggel bekövetkezik. Szükséges alkalmazni, mert: 

• a kaszatok érése nem egyenletes, 

• tervezhető lesz a betakarítás, 

• a munkacsúcs elkerülhető, 

• nő a betakarító gépek teljesítménye, 

• csökken a betakarítási veszteség, (későbbi betakarítás és a pergési veszteség miatt a termésveszteség elérheti 

10-15%-ot is), 

• a magok szárításának költsége csökkenthető vagy megtakarítható, 

• a száraz szár és tányér nem fogja visszanedvesíteni a kaszatokat. 

Deszikkálás során a növénybeni vízforgalmat gyomirtó szerekkel megszüntetjük. Jellemzői: 

• totális gyomirtó szerek alkalmazása, 

• gyors és biztos hatás, 
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• pergési veszteség nagyobb az érésgyorsításnál, 

• csapadék hatására visszanedvesedés történhet, 

• gyomos területeken gyomirtást is végezhetünk, 

• kórokozókkal nagymértékben fertőzött területen megállíthatjuk a terjedésüket, 

• felhasználhatók 25-35%-os kaszatnedvességnél. 

Fontos tapasztalat, hogy a deszikkálás nem csökkenti az olajtartalmat. A betakarításkor nem szabad megvárni 

azt, hogy az egész szár leszáradjon. A legfontosabb, hogy a tányér és a szár felső 1/3-a legyen száraz. A 

betakarítás során a kombájn vágóasztalának emelésével csak ezt a részt kell levágni. így a kaszat nem 

nedvesedik vissza. 

3.2.13. Betakarítás 

Betakarítási veszteségek csökkentése érdekében napraforgó adapter használata nélkülözhetetlen. Így a későbbi 

árvakelést okozó maghullás csökkenthető. A betakarítógép cséplőrendszerének helyes és rendszeresen 

ellenőrzött beállításával csökkenthetjük a veszteségeket. 

3.2.14. Magas olajsav tartalmú napraforgó termesztésének sajátos jellemzői 

A magas olajsav tartalmú (HO) hibridek termőképessége és olajtartalma megegyezik a hagyományos 

hibridekével (7. táblázat). Termesztés-technológiája nem különbözik a hagyományostól. 

3.2.15. Termesztési feltételek 

A magas olajsav tartalom biztosítása érdekében a termesztés valamennyi időszakában törekedni kell, hogy a 

magok ne keveredjenek a hagyományossal. 

3.2.16. A táblák elhelyezése 

A termőhely kiválasztásakor vegyük figyelembe a növény igényét és könnyebb szerkezetű talajon termeljük. 

Kerüljük a mély fekvésű, vízállásos, nehezen felmelegedő talajokat. A szántóföldi termesztés során legalább 

150 m izolációs távolságot kell tartani minden más olajipari, étkezési és madáreleség napraforgó hibridtől, mivel 

az idegen beporzás csökkenti az olajsav tartalmat. Fontos odafigyelni arra, hogy az izolációs távolságon belül 

árvakelésű napraforgó ne legyen. Minimális táblaméret a termesztés során 20 ha. Az izoláció biztosítása mellett 

törekedni kell a táblák tömbösítésére. 

3.2.17. Vetés 

A termesztés szempontjából az optimális termőtő állomány 50-55 ezer hektáronként. A herbicid ellenálló magas 

olajsav tartalmú OLLIMI hibrid javasolt termőtőszáma ettől az értéktől magasabb 55-50 ezer tő/ha lehet. 

Átlagos használati értékű (92-93% csírázóképesség, 99% tisztaság és 5% szántóföldi csirapusztulás) vetőmag 

esetén 53 ezer termőtőhöz legalább 60 ezer kaszat, míg a 57 ezer termőtőhöz legalább 65 ezer kaszat kivetése 

szükséges hektáronként. A vetőgép beállítását a vetőmag paramétereinek konkrét ismeretében kell elvégezni. 

A vetést azonnal el kell kezdeni, amikor a feltételek ehhez adottak. Amint a talajhőmérséklet megközelíti a 10 

°C értéket a vetés biztonsággal elvégezhető. Átlagos évjáratban április közepéig javasolt a vetés végzése. 

Célszerű a napraforgóvetést a HO hibridekkel kezdeni így a betakarítást is ezzel kezdhetjük (elkerülendő a vetés 

során is a keveredést). 
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3.2.18. Tápanyag-utánpótlás 

A magas olajsavtartalmú napraforgó tápanyagigénye megegyezik a hagyományos napraforgóéval. 

3.2.19. Gyomirtás 

A magas olajsav tartalmú napraforgó gyomirtása megegyezik a hagyományos napraforgóéval. Legtöbbször két-

három készítményt indokolt alkalmazni. A kombinációk összeállításában a közölt táblázat segítséget nyújt. 

Törekedjünk arra, hogy a vetést követően minél hamarabb (lehetőleg 3 napon belül) végezzük el a kezeléseket, 

ellenkező esetben megnő a fitotoxicitás veszélye. 

Az egyszikűek elleni védekezést a napraforgó 4-6 leveles állapotáig kell elvégezni, mivel ekkor még megfelelő 

fedettséget tudunk biztosítani. A későbbi kezeléseknél a napraforgó már akkora levélfelülettel rendelkezik, ami 

megakadályozza, hogy a gyomokra megfelelő mennyiségű hatóanyag jusson. 

3.2.20. Kórokozók elleni védelem 
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A magas olajsavtartalmú napraforgó termesztésének egyik legfontosabb eleme a kórokozók elleni védelem. Az 

intenzív állományban fokozottabban kell figyelni kórokozókra, mivel nagyobb károkat tudnak okozni. Az erős 

tányérfertőzések negatívan befolyásolhatják az olajsavtartalmat. Jelentős károkat okozhat a peronoszpóra 

(Plasmopara halstedii), a fehérpenész (Sclerotinia sclerotiorum), a szürkepenész (Botrytis cinerea), a fekete 

szárfoltosság (Phoma macdonaldii), az alternária fajok (Alternaria spp.), a hamuszürke szárkorhadás 

(Macrophomina phaseolina). A termésátlagot leginkább befolyásoló kórokozó azonban a diaportés levél-, szár- 

és tányérfoltosság (Diaporthe helianthi). 

Eredményes napraforgó termesztés a kórokozók elleni védelem nélkül elképzelhetetlen. Ennek legfontosabb 

kritériumai a következők: 

• szármaradványok tökéletes leforgatása, 

• harmonikus tápanyag-utánpótlás, 

• fajtamegválasztás (peronoszpóra rezisztenciával rendelkező fajták: NK Ferti, PR64H45, PR64H41, PR64H61, 

Pacific; csávázáos védelmet megháláló fajták: PR64H24, ES Zelema), 

• apró morzsás magágykészítés, 

• egészséges vetőmag, 

• optimális vetésidő (április 10-20), 

• optimális termő tőszám (max. 45-55 ezer tő/ha), 

• vegyszeres védekezés. 

A kórokozók elleni vegyszeres védekezés döntő jelentőségű a termesztés biztonsága érdekében. A kórokozók 

három időszakban támadhatnak. Ennek megfelelően három időpontban tudunk védekezni ellenük. 

1. Csávázáskor: 

• időzítése: vetőmag előállítás során, 

• kórokozó: peronoszpóra.(Megjegyzés: peronoszpóra elleni állományvédekezésre nincs szükség.) 

2. Állománykezelés során: 

• időzítése: 6-8 lomblevélpáros állapotban szántóföldi permetezőgéppel vagy előrejelzésre alapozva nagy 

hasmagasságú önjáró permetezőgéppel (pl. John Deere 4720), 

• kórokozók: diaporthe, fóma, alternária, fehérpenész. 

3. Állománykezelés második időszakában: 

• időzítése: virágzás ideje alatt nagy hasmagasságú önjáró permetezőgéppel (pl. John Deere 4720), 

• kórokozók: tányér szürkepenész, fehérpenész, késői diaporthe és alternária. 

A gombaölő szeres kezelésekkel egy időben 3 kg/ha dózisban bór tartalmú Napraforbór vagy Solubor 

lombtrágyát javaslunk. 

3.2.21. Kártevők elleni védelem 

Három időszakban válhat szükségessé a vegyszeres védekezés. Az első a haszonnövény kelése után. Ekkor a 

barkók és a mocskospajor ellen kell permetezni. Fontos, hogy a kezelés kora reggel vagy késő este történjen, 

mivel a kártevők nappal a talaj rögei között tartózkodnak, ezért a hatékonyság alacsonyabb. 6-8 

lomblevélpárban a levéltetvek ellen kell védekezni olyan készítménnyel, amelyik felszívódó hatóanyaggal 

rendelkezik, mivel a pikkelylevelek közé nehéz bejuttatni a szert. Csillagbimbós állapottól a mezei poloskák és a 

bagolylepke lárvák ellen kell a küzdelmet felvenni. Mindegyik a növényzet felületén és nem rejtett helyen 

tartózkodik, ezért egyszerű kontaktanyagokkal is védekezhetünk ellenük. Viszont ha mind a két kártevő jelen 
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van a területen, akkor nehéz ellenük védekezni, mivel kevés olyan hatóanyag létezik, amelyik mind a kettőt 

irtja. Ilyen pl. a piretroidok. Az ekkor elvégezett kezelésekkel a napraforgómoly lárvái ellen is védekezhetünk. 

3.2.22. Betakarítás, betakarítás utáni kezelés 

A táblán történő állományszárítás és a betakarítás alapvetően nem tér el a hagyományos napraforgó 

termesztéstől. Az állományszárítás technológiai szintű alkalmazásával a betakarítás biztonsága növelhető. A 

keveredés-mentesség megőrzése érdekében a kombájnokat és a szállítójárműveket ki kell tisztítani a betakarítás 

megkezdése előtt. Sem a szérűn, sem a szárítás során sem a raktárban nem érintkezhet ez a napraforgómag más 

terménnyel. A szárítónak és a raktárnak is – az áru fogadásakor – tisztának kell lennie. A szárítás, betárolás 

befejezéséig a szérűn, illetve a szárítótelepen csak magas olajsav tartalmú napraforgó terményt lehet fogadni. A 

magas olajsavtartalmú napraforgó elkülönített tárolását, és az elszállításhoz elvégzett kitárolás során a keveredés 

mentességet biztosítani kell. 

3.3. Az őszi káposztarepce termesztése 

3.3.1. A repcetermesztés jelentősége, hazai helyzete 

A repcetermesztés jelentősége jelentősen növekedett az elmúlt években, hiszen felhasználási lehetőségei 

sokrétűek. A hazánkban megtermelhető olajos magvú növények közül az őszi káposztarepce alkalmas leginkább 

a biodízelgyártásra. A repce termőterülete az utóbbi 4-5 évben 230-250 ezer ha körüli értéket ért el, további 

növekedésre azonban nem lehet számítani. 2012-ben az igen kemény tél próbára tette a repceállományokat is, 

jelentős, mintegy 30-35%-os kifagyás történt. 

Az 1990-es évek elején a repcetermesztést 1-1,9 t/ha közötti hozamok jellemezték. A nagy termésingadozást 

ökológiai okok (gyakori kifagyás, aszályos évek, belvízkárok) és agrotechnikai hiányosságok (talajzsaroló 

tápanyag-gazdálkodás, minimális növényvédőszer-felhasználás) idézték elő. Az elmúlt években az őszi 

káposztarepce hozamai növekedtek, az utóbbi 8-9 évben már stabilan 2 t/ha felett volt az országos termésátlag. 

Cél a fent említett okok kiküszöbölésével a 2,5-3 t/ha közötti országos hozamok elérése (23. ábra). 

 

3.3.2. Termesztési terület megválasztása 

A legjobb adottsággal a Nyugat-Dunántúl és az Északi-középhegység déli és keleti körzete rendelkezik. Fontos, 

hogy lazább, vagy középkötött talajú területeken termesszük a repcét, mert a kötött 50 KA (Arany féle kötöttségi 

szám) feletti területeken a repce számára kedvező levegőzöttség nem biztosítható. Ne termesszük az őszi 

káposztarepcét vízállásos, belvizes területeken, mert ekkor az állomány foltokban kiritkulhat és az intenzív 

hozamra való lehetőségét (4 t/ha) elveszítjük. 
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A vetésváltásban kedvező, ha az őszi búzát követi. A kalászos gabonákkal nincsenek közös kórokozóik, illetve 

elegendő idő áll rendelkezésre a kiváló minőségű magágy elkészítésére. Kedvezőtlen, ha a vetésváltásban olyan 

növény előzi meg, amely nagy mennyiségű nitrogént hagy vissza (pl. száraz- és zöldborsó, lucerna). A sok 

nitrogén az őszi fejlődést felgyorsítja, ezáltal az áttelelés biztonsága csökken. Az elővetemény gyomirtására is 

figyelni kell, mivel a repce sikeres termesztését egyes gyomirtó hatóanyagok lehetetlenné tehetik. A repce 

semleges kémhatású területeket kedveli. Ezeknek a területeknek az elhelyezkedését a 24. ábra mutatja be 

hazánkban. 

 

3.3.3. Magágy készítés 

A repce magágyának elkészítésének módját alapjában a nyári időszakban lehullott csapadék mennyisége 

határozza meg. A talajművelés célja az aprómorzsás, a vetés mélységében ülepedett magágy létrehozása az 

életerős gyökérfejlődés feltételeinek maradéktalan megteremtése, illetve a jó kapilláris vízemelés állapotának 

elérése mellett. A szakmailag elfogadható vetésidő-intervallumon belül a kiváló minőségű magágy 

megteremtése fontosabb, mint a vetésidő. Nagyon fontos az egyenletes kelés, a homogén fejlettségű állomány. 

A természetes, vagy technológiai tömör réteg(ek) (művelőtalp tömörödés - eketalp és tárcsatalp réteg) 

korlátozzák a gyökerek fejlődését, mélyre hatolását. Ennek érdekében az elővetemény betakarítását követően 

közvetlenül el kell végeznünk a tarló hántását és zárását. A tarlóápolást a talaj állapotától függően egy-két 

alkalommal az alapművelésig meg kell ismételnünk. Az alapművelés hagyományos (őszi szántás) és energia- és 

költségtakarékos, lazításos eljárás egyaránt lehet. A repce nem igényel mély művelést. A termőréteg 

vastagságának figyelembe vételével elég az alapművelő eszközt 18-25 cm mélyen járatnunk. Az őszi szántást 

nyirkos-, míg a lazítást szárazabb talajállapotnál célszerű alkalmazni. Az alapművelést követően a vetésig sekély 

műveléssel (tárcsázással) a területet gyommentesen kell tartani. A magágyat kombinátorral, kompaktorral, vagy 

germinátorral közvetlenül a vetés előtt szükséges kialakítani. A repce sekély (2-4 cm-es) magágyat igényel, a 

magágy felületének a leérkező csapadékvizet be kell tudnia fogadni, amellett, hogy kiszáradásra ne legyen 

hajlamos (25. ábra). 



 A földhasználat és a 

növénytermesztés kapcsolata 
 

 28  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

3.3.4. Fajta/hibrid megválasztásának szempontjai 

Hazánkban a termesztésbe vonni kívánt fajták és hibridek alkalmazkodó képessége nagyon fontos szempont. 

Fontos, hogy az évjárati hatásoknak és az üzemszervezési kérdéseknek a termesztett repce fajták és hibridek 

meg tudjanak felelni, stressztűrésük (pl. vetésidő érzékenység, fejlődési erély, tavaszi csapadék, illetve tápanyag 

hasznosító képesség, a tavaszi fejlődés üteme stb.) tág határok között mozogjon. A hibridek térhódítása éppen a 

jobb alkalmazkodó képességüknek köszönhető. Az intenzív repcetermesztés keretei között elsősorban a 

hibrideket termesztik. A hibrideknek a stressztűrésük mellett nagyobb a terméspotenciáljuk is, ennek mértéke 

mintegy 15-20%-ra tehető. A fajták és hibridek értékesítésének arányát a 26. ábra mutatja be. 

 

3.3.5. Az őszi tápanyag-visszapótlás végzése 

Az intenzív technológiákban előirányzott nagy termésátlagokhoz ki kell elégíteni a repce nagy tápanyagigényét. 

A repce jó tápanyagfeltáró képességgel rendelkező növény, különösképpen a foszfor és a kálium tekintetében. A 

repce nagy tápanyagigényű növény, azonban a betakarítás után a táblán visszamaradó szár- és 

gyökérmaradványokban jelentős mennyiséget vissza is hagy, főleg káliumból. A repce állóképességének 

(vitalitásának) fokozása érdekében fontos a harmonikus, egyben megosztott tápanyagellátás biztosítása. 

Az őszi tápanyag visszapótlásnál nagyon fontos, hogy pontosan határozzuk meg a kijuttatandó nitrogén 

mennyiségét. Hiányában az állomány nem lesz megfelelően fejlett, többlet esetében a nagy vegetatív tömeggel 

rendelkező állomány télállósága csökkenni fog. 

Ősszel 25-50 kg/ha nitrogént juttassunk ki, amelyet a vetés előtt a talajba kell dolgozni. A P, K műtrágyák teljes 

mennyiségét ősszel juttassuk ki. Intenzív termesztéstechnológiában (4 t/ha-os tervezett termésátlag eléréséhez) 

80-100 kg/ha P és 100-120 kg/ha K hatóanyag kijuttatása szükséges (7-9. táblázat). A műtrágya választásnál 

vegyük figyelembe a repce mezo- és mikroelem szükségletét is. Használjunk bór, és kéntartalmú műtrágyákat. 
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3.3.6. Az őszi káposztarepce vetése 

Az őszi fejlődéshez 5 °C-nál magasabb hasznos hőmérsékletre van szükség. A megfelelő őszi fejlettség 

eléréshez 500 °C hasznos hőösszegre van szüksége a repcének. Ez a mennyiség - hazánk éghajlati adottságainak 

figyelembe vételével - szeptember 15 és november vége között rendelkezésre szokott állni. A szeptember 15-ig 

elvetett repce a kelést követően olyan életerőre (vitalitásra) tesz szert, amellyel képes a téli terhelést kivédeni. 

Az ezt követő kelések télállósága jelentős mértékben csökkenhet. Hazánk agroökológiai viszonyainak 

figyelembe vétele mellett a repce vetését augusztus 15 és szeptember 15 között kell elvégezni (27. ábra). 

Ha a talaj nedvességtartalma és a kialakított magágy minősége lehetővé teszi korán (augusztus 15.-e után) 

vessünk. Ha az említett feltételek nem adottak, várni kell a csapadék megérkezését. A heterogén kelés 
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következményeként kialakuló egyenetlen állomány, a nagyobb elágazódás képződés következményeként 

részben képes kompenzálni a kiritkulást. A heterogén állomány megnehezíti a későbbi termesztéstechnológiai 

beavatkozások eredményes elvégzését. Ebben az esetben nem lehet pontosan elvégezni a műveleteket, amelyek 

a repce fejlettségi állapotához köthetőek. A korai vetéseknél kisebb tőszámot kell alkalmazni, mint a 

szeptemberi vetések esetében. Az átlagost meghaladó tőszám nem javítja az áttelelési képességet, sőt a 

felnyurgulás következtében rontja azt. 

Tavasszal a túl sűrű állomány csökkenti az elágazódások képződését, ezen keresztül kedvezőtlen hatást gyakorol 

a hozamokra, hiszen a repcemagok több mint 70%-a az elágazódásokon képződik. A hibridek esetében 45-50 

tő/m2, fajták esetében 60-70 tő/m2 az elérendő cél tavasszal. A repce vetését gabona, illetve dupla gabona 

sortávval lehet elvégezni. 

 

3.3.7. Őszi növényvédelmi tevékenység 

A gyomviszonyok meghatározóak a repce fejlődését (áttelelését) illetően. Több gyomnövény a repcével egy 

időben csírázik, kell ki és fejlődik, ezáltal víz- és táplálék konkurenciát jelent. A gyomok víz- és tápanyag 

felvételük következtében a repce fejlődését lassítják, nem alakul ki a megfelelő levélszám, a gyökérnyak 

vastagsága az optimális átmérőt nem éri el, így az áttelelés esélye csökken. Ezért a konkurenciát jelentő gyomok 

eltávolítása fontos, fokozott tekintettel az intenzív termesztéstechnológia hibrid és fajtarepcéire. Ezeknek az 

állományoknak a gyomelnyomó képessége (a ritkább állományból adódóan) később alakul ki. Az őszi 

gyomirtást a 4-6 leveles korig kell elvégezni. Presowing a gabona árvakelést és a nagy széltippan elleni 

védekezést kell végezni. 

 

Preemergensen a magról kelő kétszikűek (pl. ebszíkfű, ragadós galaj), posztemergensen pedig a kétszikűek (pl. 

ragadós galaj, ebszíkfű és a mezei acat) és egyszikűek ellen kell védekezni. 
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Az őszi gyomirtás alapvető fontossággal bír a megfelelő tőszám és őszi fejlettség kialakításához. A tavaszi 

gyomirtás csak kiegészítő jellegű. Tavasszal szükség esetén védekezni kell a mezei acat, az ebszikfű, illetve a 

pipitér fajok ellen. Tavasszal a galaj, illetve egyéb magról kelő gyomok ellen eredményesen nem lehet 

védekezni. 

A kártevők közül ősszel a repcegubacs-ormányos, a repcebolha (31. ábra) és a repcedarázs (32. ábra) álhernyója 

károsít. Hatásukra az állomány foltokban meggyengülhet, súlyosabb esetekben kipusztulhat, ennek 

következtében az áttelelési képesség csökken. Az ormányos és a repcebolha ellen csávázással, az álhernyó és a 

repcebolha ellen állománykezeléssel lehet védekezni. 2006-ban a repcedarázs álhernyója jelentős károkat 

okozott. A megjelenését követő egy héten belül tarrágással okozta az állomány pusztulását. 2006-ban kiegészítő 

jelenségként a mocskos pajor kártétele is jelentős volt. 
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3.3.8. Őszi regulátorozás 

Az őszi káposztarepce őszi technológiájának legfontosabb célja a télállóság fokozása. A triazol hatóanyagú 

gombaölő szerek alkalmazásával a repce hosszanti növekedése lelassul, a csúcsrügy a tőlevélrózsában marad, a 

gyökérnyak megvastagodik, a gyökérzet nagyobb tömegű és mélyebbre hatoló lesz. A gyökérnyak vastagsága 

kezelt állományoknál 14-18 mm ősszel, tavasszal 25-30 mm, míg kezeletlen esetben 8-10 mm ősszel, tavasszal 

pedig 15-20 mm. A regulátorok optimális kijuttatási ideje a repce 4-6 leveles fejlettségi állapotában van. 2006-

ban az augusztus végén vetett állományok esetében szeptember végén, míg a szeptember elején vetetteknél 

(tekintve a szeptemberi szárazságot) október közepén, végén kellett a beavatkozást elvégezni. 

3.3.9. Tavaszi tápanyag-visszapótlás 

A repce hozamára alapvetően a tavaszi nitrogén tápanyag-juttatás van hatással. Intenzív termesztéstechnológia 

alkalmazásánál tavasszal két menetben 140-170 kg/ha nitrogén adagolása szükséges. Ha egy menetben kerül 

kijuttatásra a nitrogén az állomány felnyurgulhat, megdőlhet, illetve a becők fejlődésének és a magvak 

kitelésének időszakára nitrogénhiány léphet fel a talajban, amely a hozamot csökkenti. A tápanyag-visszapótlást 

tavasszal a vegetáció megindulását követő 5-7. napon kezdjük 100-120 kg/ha hatóanyag kijuttatásával. Ez a 

tápanyagmennyiség biztosítja az állomány kezdeti gyors fejlődését, az elágazódások kialakulását, a szár és a 

virágzat kialakulását. A fennmaradó 40-50 kg/ha nitrogén hatóanyagot a zöldbimbós állapotban szükséges 

kijuttatni, így a magvak fejlődése, rajta keresztül a hozam biztosítva lesz. Fontos szerepe van a repce 

termesztése szempontjából a kénnek és a bornak is. A kén a nitrogén felvételében játszik nagy szerepet, amellett 

hogy elősegíti a fehérje és az olajtartalom kialakulását is. Hiányában a fehérje és olajtartalom csökken. A bór a 

virágbimbó kialakulásában és a megtermékenyülésben játszik szerepet. Hiánya a hozam csökkenését vonja 

maga után. 

3.3.10. A repce tavaszi regulátorozása 

A tavaszi tápanyag-adagolás elvégzését követően szükséges a tavaszi regulátoros kezelést elvégezni. Ennek 

következményeként a hosszanti növekedés lassul - hasonlóan az őszi regulátorozás hatásához - az elágazódások 

alacsonyabban kezdődnek, és számuk nagyobb lesz. Az állomány megdőlésének kockázata csökken, így a 

betakarítás könnyebben elvégezhetővé válik. A regulátoros kezelést a szárba induláskor kell elvégezni, amely 

összekapcsolható a repceszár-ormányos elleni védekezéssel. 

3.3.11. Tavaszi növényvédelmi tevékenység 

A repce legfőbb károsítói tavasszal a repceszár-ormányos, a repce fénybogár (33. ábra) és a repcebecő 

ormányos. Összesített kártételük meghaladhatja az 1 t/ha-t. A repceszár ormányos márciustól rajzik. Sárgatálak 

kihelyezésével a figyelést hatékonnyá lehet tenni. Védekezni ellene a szárba induláskor szükséges. A 

zöldbimbós állapottól egészen a fővirágzásig károsít a repcefénybogár. Ellene folyamatosan szükséges 

védekezni, sokszor több menetben is. A virágzás második felében károsít a repcebecő- ormányos. Tavasszal az 

intenzív technológiában 3-4 alkalommal is szükséges növényvédelmi tevékenységet folytatni. 
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3.3.12. Állományszárítás 

A repce érése nem egyszerre zajlik le sem adott növényen, sem táblaszinten. Az alsó becőkben lévő magvak sok 

esetben már érettek, amikor a felsők még zöldek. A táblák eltérő részein is eltérő az érés. Mindezek ismeretében 

indokolt az állományszárítás, még akkor is, ha a korszerűbb fajták és hibridek esetében az érés egyöntetűbb 

képet mutat. Az állományszárítást indokolja az is, hogy a repcének erős, dudvás szára van, amely a vizet lassan 

adja le, így a betakarítást akadályozza. Az érésgyorsítás segítségével a növény életciklusát lehet gyorsítani. 

Kijuttatatásának idején az alsó becőkben lévő magvak színe a fajtára, hibridre jellemző, a felső becőkben lévő 

magvak pedig már barnulni kezdenek. 

Az állományszárítás során gyomirtó hatóanyag segítségével a növényzet elpusztul, élettevékenysége megszűnik. 

Kijuttatásának ideje akkor van, amikor a főhajtás középső harmadában lévő becőkben lévő magvak színe a 

fajtára, hibridre jellemző. 

3.3.13. Betakarítás, tárolás 

A betakarítási idő 9-11% szemnedvesség között optimális. A táblán belül – a repce eltérő érése miatt – 5-6% 

nedvességkülönbség is kialakulhat. Fontos, hogy a kombájn cséplő és leválasztó elemeit minél kevesebb 

repceszalmával terheljük. A szárat közvetlenül a becők alatt kell elvágni. A betakarítást könnyíti a féltörpe 

hibridek termesztésbe vonása. Ezeknél a hibrideknél a hozamok a normál hibridekhez hasonló mértékűek, míg a 

biomassza tömeg kisebb. A betakarítás veszteségeinek csökkentése érdekében a kombájn vágóasztalát 

oldalkaszával és asztaltoldalékkal szükséges ellátni. A cséplő dob-kosár hézagot nem szabad szűkre állítani, 

viszont csökkentett dobfordulatot kell alkalmazni. 

A tárolás során ügyelni kell arra, hogy a 9%-nál nagyobb szemnedvességgel rendelkező repcemag, csak rövid 

ideig tartható el. A magban megindulnak a mikrobiális folyamatok, amelyeknek sebességét fokozza, ha a 

repcemagot halmazban tárolják. A rossz szellőzés következményeként egy éjszaka alatt is képes bedohosodni. A 

kombájntiszta termés sok becő-, szár- és levélmaradványt is tartalmaz. Ezért tisztítására, manipulálására, 

valamint ha a szemnedvesség meghaladja a 8%-ot, akkor szárítása (50 °C-on) mindenképpen szükséges. 

3.4. A cukorcirok termesztése 

3.4.1. A cukorcirok jelentősége 

A cukorcirok a szemescirok közeli rokona, a pázsitfűfélék családjába tartozó növény. Afrika sztyeppe- és 

szavannaterületein őshonos. Legnagyobb területen az USA-ban és Ázsia egyes országaiban (elsősorban 

Indiában) termesztik. Míg a mérsékelt égövi országokban főként silótakarmánynak termesztik, addig trópusi, 

szubtrópusi területeken elterjedt a cukorlé nyerés céljából történő termesztése. Cukortartalma nagyobb a 

cukorrépánál, a 18–20%-ot is elérheti, ami azonban nem kristályosítható. A II. világháború után ezt a 

tulajdonságát számos helyen ki is használták, a cukorgyárak beindulásáig a belőle kisajtolt és besűrített 

cukorszirup helyettesítette a kristálycukrot. Napjainkban hazai vetésterülete eléri a 20 000–30 000 hektárt, 
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ennek legnagyobb részét az állattenyésztés hasznosítja silózott takarmány formájában. Az utóbbi években 

felfokozott érdeklődés tapasztalható a cukorcirok alternatív hasznosítására, amelynek alapvetően két módja 

lehet: 

1. A közeljövőben létesülő biogázerőművek alapanyagaként szolgálhat. Az állattenyésztésben keletkező 

trágyamennyiség önmagában nem fogja fedezni a szervesanyag-szükségleteket, ezért elkerülhetetlen a nagy 

biomassza tömeget produkáló növényfajok termesztésbe vonása. 

2. A bioetanol előállításban a kukorica méltó alternatívája lehet a szükséges technológia alkalmazásával. Az 

ezzel kapcsolatos kutató-fejlesztő munka elkezdődött, amelynek során egyetemek, kutatóintézetek, valamint a 

hasznosításban érdekelt vállalkozások dolgoznak együtt. 

3.4.2. A cukorcirok környezeti igénye 

A cirok forró égövi eredetű növény, innen származik kitűnő szárazságtűrő képessége is. A legkülönbözőbb 

éghajlatú országokban termesztik, azonban Magyarország a cukorcirok termesztésének északi határán 

helyezkedik el. Biztonságos termesztésére elsősorban az ország déli része alkalmas. A vegetációs időszak 

folyamán 3000 °C hőösszeget igényel, csírázásához 12–16 °C-os talajhőmérsékletre van szükség. A talajokkal 

szembeni igénye nem számottevő, a jelenleg termesztett fajták már csaknem valamennyi termőhelyen 

eredményesen termeszthetők. Egyedül a sekély termőrétegű, szélsőséges vízgazdálkodású, valamint az 5 pH 

alatti savanyú talajok jelentenek termesztési kockázatot. A kukoricához képest lényegesen igénytelenebb a 

talajokkal szemben. 

A cirokfélék a csapadék mennyiségére kevésbé érzékenyek, inkább a hőmérsékletre. Kiváló a vízhasznosító 

képességük, emiatt különleges helyet foglalnak el a sikeresen termeszthető növények között, ugyanis a cirok egy 

egység szárazanyaghoz 132–170, a zab 272, a napraforgó már 375 egység vizet fogyaszt el. Fontos még azt is 

megemlíteni, hogy míg nagy aszályban a növények jelentős része kihal, vagy elvénülnek addig a cirokfélék 

könnyen és gyorsan regenerálódnak az aszály után. Ez többek között annak is köszönhető, hogy a cirokfélék 

képesek teljesen leállítani életfolyamataikat a szárazság alatt, és az újbóli esős időszakban pedig gyorsan 

megújulnak. Az egyre gyakoribbá váló aszályok miatt így hazánkban is felértékelődhet jövőbeni szerepe. 

3.4.3. A termesztés módszere 

A cukorcirok az előveteményre nem igényes, nyáron és ősszel lekerülő elővetemény után egyaránt vethető. 

Száraz év után nagy vízfelhasználású elővetemény (pl. lucerna, kukorica) esetén kerülni kell a termesztését. 

Monokultúrában nem termeszthető, de két-három évig maradhat ugyanazon a területen. Nagyon jól 

beilleszthetők a vetésváltás rendszerébe a kukoricatermesztő területek is, mivel a cirok kukoricabogárral 

fertőzött területen is biztonsággal termelhető. 

A cukorcirok gyökérzete dús, sűrűn behálózza a talajt, mélyen gyökerezik, ami a kedvező vízfelhasználás 

alapját jelenti. Száraz évjáratban ezért különösen meghálálja a növény a mély talajmunkát, ami az alapművelés 

esetén a 30–35 cm mély szántást jelent. A nedvességveszteség csökkentése, valamint a kora tavaszi gyomok 

kelésének gyorsítása érdekében a talajfelszínt hengerrel le kell zárni. Ebben az esetben az április végi–május 

eleji magágykészítéskor gyomok talajba forgatására kerülhet sor. Ezt a munkát kombinátorral, ásóboronával 

vagy tárcsával végezhetjük. A cukorcirok akkor vethető, ha a talaj hőmérséklete eléri a 12–16 °C-ot, ami április 

vége–május elejére tehető. A kukoricánál sekélyebbre kell vetni, nem szabad 3–5 cm-nél mélyebbre helyezni a 

magokat. Az ajánlott sortávolság 50–70 cm közötti, ami összességében akár 160–200 ezer hektáronkénti 

tőszámot jelent. A cukorcirok kezdeti fejlődése vontatott, ezért különösen fontos, hogy a talaj gyommentes 

legyen, mert egyébként a gyomok elnyomhatják a csíranövényeket. A gyomszabályozásban fontos szerepe van a 

sorközművelésnek, mivel a gyomirtó szerekre érzékeny lehet. A kezdeti vontatott fejlődés után a növények 

intenzív növekedésnek indulnak, hetente akár 30–50 cm-t is nőhetnek. Ettől kezdve a kultúrnövény hamar (napi 

7 cm) túlnövi és elnyomja a gyomnövényeket. A kifejlett növények magassága elérheti a 4 métert, ami lehetővé 

teszi, hogy fajtától függően 65–85 t/ha zöldtömeget adjanak. A viaszérett növény szárazanyag-tartalma 30–34%. 

Ilyenkor a legnagyobb a cukortartalma is, ezért bioetanol előállítás céljára ekkor érdemes betakarítani. 

A betakarítás módja a termesztési céltól függően különböző lehet. A szemes cirok betakarítását a szemek 30%-

os nedvességtartalmánál kell megkezdeni. A szilázs céljára történő termesztés esetén szintén viaszérett 

állapotban történik a betakarítás járvaszecskázó géppel. A hajtások nedvességtartalma ekkor 65–70%. A nagy 

cukortartalom, a gyors erjedés és ebből adódó veszteségek miatt etanol előállításra a legcélszerűbb az egész 

hajtások levél nélküli betakarítása, ami a tárolhatóság és a cukortartalom csökkenés miatt fontos. A gépi 
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technológia hasonló a cukornád esetében alkalmazott eljárással, a nagyobb területen történő betakarítás 

gördülékeny levezetéséhez azonban a géppark fejlesztésére lesz szükség. 

3.5. A „Tatai nád” (Miscanthus ssp.) termesztése 

Az egyéb növények közötti csoportosításban említett Tatai nád (Miscanthus spp.) nem tartozik a hagyományos 

mezőgazdasági kultúrnövények közé. Termesztéstechnológiájának részletes kidolgozását a megújuló 

energiaforrások igen intenzív kutatása, illetve a növény magas hozamában rejlő lehetőségek indokolják a 

nyolcvanas évek kezdetétől. A cukornáddal rokonságban álló C4-es növény nagy hektáronkénti 

szárazanyaghozammal jellemezhető (20-30 t/ha), amelyet főleg szilárd fűtőanyagként brikettálva, pelletálva 

javasolnak felhasználásra a hazai nemesítők (Marosvölgyi, 2009). A Tatai nád felhasználásának végső célja, 

hogy az egész növény szilárd tüzelőanyagként (pellet, brikett, bála) hasznosuljon. A „tömörítvények" kétféle 

célból készülhetnek, szállításra és/vagy közvetlen tüzelésre. Ezek a szilárd tüzelőanyagok (energiatartalom - 

18,1 MJ/kg) alkalmasak nagyobb kapacitású tüzelőberendezések üzemeltetésére is. A szilárd tüzelőanyagok 

elégethetők kisebb családi házak fűtésére, „fűtőközösségekben", az ipari termelés hőellátó rendszereiben, 

regionális és nemzeti energiaellátó erőművekben. A 20 tonna/ha Miscanthus fűtőértéke 12 tonna jó minőségű 

szénnel vagy 8000 liter olajjal egyenértékű. Egy tonna (szárazanyag) elégetése során 1,67 MWh energia 

szabadul fel. 
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2. fejezet - Fás szárú 
energianövények termesztése 

1. Ültetvényekkel kapcsolatos alapfogalmak 

A faültetvények olyan területen létesülnek, amelyen korábban növénytermesztési tevékenység folyt (vagy 

folyhatna), de a termék iránti kereslet hiányzik (túltermelés miatt), vagy a termelésbiztonság alacsony 

(időszakonkénti belvíz- vagy árvízkárok stb.), ezért a területet a szántóföldi hasznosításból kivonták, és rajta 

gazdaságos biomassza-termelés folyhat. 

Az energetikai faültetvények célültetvények, rajtuk viszonylag gyorsan és nagy mennyiségű biomasszát 

kívánunk termeszteni energiatermelés céljára. Az ilyen ültetvények jellemzői teljes mértékben eltérnek a 

hagyományos erdők vagy a fatermesztési célt szolgáló ültetvényerdők (faültetvények) jellemzőitől. 

Az energiaerdők, illetve az energetikai faültetvények az energiafa termelésére szolgáló állományok, vagyis az 

energiafa a főtermék. Az elnevezéseket illetően a téma kutatásával foglalkozók az alábbi megkülönböztetést 

javasolják: 

Energiaerdő: erdőgazdálkodási művelési ágba tartozó, de speciális céllal létesített és üzemeltetett erdő. 

Hagyományos erdők átminősítésével, illetve energiafa-termesztés céljára történő telepítéssel jön létre. Az 

energiaerdőre érvényesek az erdőtörvény előírásai, de az üzemtervezéskor a lehető legnagyobb tömeghozamok 

elérése céljából a gyorsan növő, sarjaztatható fafajokat kell előnyben részesíteni, és a legalacsonyabbra kell 

csökkenteni a vágásérettségi kort. Az erdőművelés és a fakitermelés a hagyományos erdészeti technológiákkal 

és technikákkal folyik. Az energiaerdőben csak energiafa (tűzifa, faapríték) termelése folyik. 

Energetikai faültetvény: a mezőgazdasági ültetvénygazdálkodási művelési ágba sorolandó, energiafa 

termesztésére létesített faültetvény. Az energetikai faültetvényre nem minősül edőnek. Sík- vagy dombvidéken, 

jó termőhelyeken, nagyüzemi körülmények között a gépi betakarításra alkalmas terepviszonyok mellett 

(kombájnolható terület) létesítik. 

Már létesítésekor ismernünk kell a felhasználó igényeit, mert az ültetvény fafajának megválasztásakor, és a 

betakarítási technológia tervezésekor ezeket figyelembe kell venni. A felhasználó (egy-egy fűtőmű, vagy más 

energiacentrum) legalább 25 évre létesül, ebben az időszakban jól meghatározott mennyiségben, minőségben és 

ütemezéssel igényli a „nyersanyagot”, tehát a hagyományos erdőgazdálkodás melléktermék-kibocsátása 

számára nem jelent megfelelő biztonságú alapanyag-ellátást. Ezért minden jelentősebb felhasználó abban 

érdekelt, hogy jól kiszámítható, biztonságos forrásokkal (ültetvény) is rendelkezzen, melynek anyagával együtt 

a változó mennyiségben keletkező erdőgazdasági fahulladékok és energetikai választékok is jól felhasználhatók, 

vagyis itt a szén és a gáz helyébe a fatömeg lép. 

Magyarországon energetikai faültetvényekkel azokban a térségekben számolhatunk, ahol a biztos felhasználó 

piac is megjelenik. A rövid vágásfordulóval kezelt, sarjaztatott üzemű ültetvények jól kapcsolhatók az 

energiatermelők (fűtőmű, fűtőerőmű) beruházásához, hiszen a létesítmény tervezésével egy időben indított 

telepítéssel elérhető, hogy az energiatermelő üzem megvalósulásáig az energetikai faültetvények is 

betakaríthatóvá válnak. 

Fafajok tulajdonságaival szembeni általános követelmények: 

• fiatalkorban intenzíven növekszik, 

• betegségeknek és kártevőknek ellenáll, 

• jól és többször sarjad, 

• nagy a térfogattömege, 

• nagy a szárazanyag-produkciója, 

• jól ég (lehetőleg nedvesen is) 
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• gyorsan adja le nedvességtartalmát, 

• kedvező a kitermelhetősége és feldolgozhatósága. 

Energiaerdő, illetve energiafa-ültetvény létesíthető: 

• a meglévő, e célra alkalmas fafajú és fa-termőképességű erdők átalakításával, 

• a termőhelynek megfelelő célállomány létesítésével. 

2. A felhasználható fafajok jellemzése 

2.1. Energiaakác 

Előnyei: 

• igen energikus fiatalkori növekedés, magonca az első évben elérheti az 1 m-t; 

• kedvező vízellátás esetén a növekedése egész nyáron folyamatos; 

• tuskóról és gyökérről egyaránt jól sarjadzik; 

• nagyon szívós faj, nagy sebekkel megcsonkított koronával is sokáig elél; 

• talaj-, és termőhely-toleranciája széles; 

• transzspirációs intenzitása igen jó, a talaj felvehető vízkészletét igen jól tudja hasznosítani; 

• a talaj mésztartalma iránt közömbös, tápanyagigénye alacsony, de a jó ellátást meghálálja; 

• könnyen telepíthető, könnyen nevelhető; 

• nem igényel különösebb növényvédelmet; 

• legnagyobb hordást nyújtó méhlegelőnk; 

• nagy a fűtőértéke. 

Hátrányai: 

• szívós sarjadzása miatt szinte kiirthatatlan; 

• fagyérzékeny, Európában részben a kései, részben a korai fagyok szabnak határt az elterjedésének (főleg 

fagyzugban); 

• növekedését és fatömeghozamát elsősorban a talaj vízellátottsága határozza meg; 

• a talaj szellőzőttségével szemben igényes, az agyagos, kötött és magas talajvízszint miatti levegőtlen talajok 

az akác számára nem felelnek meg; 

• a lombtömege kicsi, kevés tápanyagot juttat: vissza a talajba; 

• a legtöbb termőhelyen az ismételt termesztése esetén jelentős növekedés-visszaesés következik be (az oka 

nincs tisztázva, hogy ezt az akác talajzsaroló jellege, vagy a mikrobiológiai folyamatok okozzák-e; tápanyag 

utánpótlás fokozása szükséges); 

• az akác pajzstetű jelentős károkat okozhat benne, különösen gyengébb termőhelyeken; 

• ökológiailag még nem tudott beilleszkedni a hazai ökorendszerekbe, biológiai struktúrája szegényes. 

2.1.1. Termőhely igény, terület kiválasztás 
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Termesztésére általában a szőlőnek megfelelő klimatikus tényezők a kedvezőek. Gondot jelent, hogy a késői és 

korai fagyokra igen érzékeny. Gyökérzetét a nagy levegőigény, a nagy területen való kiterjeszkedés, a jó 

talajkihasználás jellemzi. Gyökérzetén él a Bacterium radicicola, amely a levegő szabad nitrogénjének 

megkötésével dúsítja a talaj tápanyagtartalmát. Az akácavart a gyors bomlás jellemzi, amellyel évi 60 kg/ha 

nitrogén kerül a körforgalomba; ez kétszerese más erdőkének, viszont egyéb tápanyagból keveset juttat vissza. 

Az akác a melegebb, a nemes nyárnál valamivel szárazabb termőhelyet igényli. A legjobb akácosaink a 

gyertyános-tölgyes és a cseres-kocsánytalan tölgyes klímában találhatók. Az akác termőhelyigénye abban tér el 

az energiafa-ültetvény, illetve az energiaerdő létesítésére számba jöhető egyéb fafajoktól, elsősorban a nemes 

nyártól, hogy az állandó vízhatású termőhelyeket nem kedveli. Ilyenek azok, ahol a talajvíz tavasszal a 

felszínhez viszonylag közel, 80-150 cm között található. Az akác gyökérzete rendkívül levegőigényes. Ennek 

megfelelően a túl magasra emelkedő talajvíz lehetetlenné teszi a termesztését. Az optimális talajvízszint 100-

150 cm körüli. A nedves talaj vagy a folyók árterei nem felelnek meg az akác termesztésének. Azok a 

termőhelyek sem felelnek meg az akácnak, amelyek hosszabb ideig vannak kitéve a talajvíznek. Ezt tapasztaljuk 

a Duna és a Tisza között elterülő homokos termőhelyek egyes részein, ahol tavasszal vagy ősszel a talajvíz a fák 

gyökeréig emelkedik. Ha ez az állapot sokáig tart, akkor a gyökérzetében elöntött akácfa sudara száradni kezd 

és el is pusztul. 

Az akác a laza, levegős, homok- és vályogtalajokat kedveli. A gyertyános-tölgyes klímában: az időszakos 

vízhatású, középmély termőrétegű, és a vízhatástól független, mély, esetleg az igen mély termőrétegű, homok és 

vályog fizikai talaj-féleségű genetikai talajtípusokon jó növekedésűek az akácosok. A gyertyános-tölgyes 

klímában: az időszakos vízhatású, sekély termőrétegű, a vízhatástól független középmély termőrétegű homok- 

és vályogtalajokon közepes növekedésűek az akácosok. A kocsánytalan-tölgyes, illetve a cseres klímában, 

valamint az erdőssztyepp klímában, a vízhatástól független és az időszakos vízhatású mély termőrétegű, homok- 

és vályogtalajokon találhatók még a középmély termőrétegű rozsdabarna, a kovárványos barna és a 

karbonátmaradványos barna erdőtalajok, ahol az akácosok jó-közepes termőképességűek. A cseres és az 

erdőssztyepp klímákban a vízhatástól független és az időszakos vízhatású, középmély termőrétegű 

termőhelyeken általában közepes növekedésű az akác. Az akácnak legkedvezőbb a rozsdabarna homoktalaj; a 

nem karbonátos, savanyú, humuszos homok. A 150 cm mélységben levő talajvízállás a legjobb a számára. 

2.1.2. Várható élettartam, hozamok és az ültetvény felszámolása 

A megfelelően létesített és kezelt ültetvényeket kb. 5-6 betakarításra tervezzük. Lazább és mélyebb termőrétegű 

termőhelyeken megfelelő ápolás és tápanyagpótlás esetén ennél hosszabb élettartam is várható. Az ültetvény 

fenntartási idejét tipikusan az határozza meg, hogy a 4-5. betakarítást követően csökkenni kezd a hozam, és lesz 

egy olyan pont, amikor már érdemesebb az ültetvényt felújítani, mint a csökkenő hozamok mellett fenntartani. 

A várható hozam betakarításonként a minimum 25 tonna nedves állapotú (35% nedvesség körüli) aprítékot érje 

el. Ez évi 12 tonna fa megtermelését jelenti hektáronként, aminek a jelentősebb része a ciklus második évében 

keletkezik. Az első betakarítás fogja adni a legkisebb eredményt (az első vegetációs év fele a gyökeresedésre 

fordítódik), ezt követően fog az ültetvény termelékenysége beállni a magasabb szintre. 

Az ültetvényt a tervezett fennmaradása után (5-8 vágási ciklus) fel kell számolni, mert később a tuskók és 

gyökerek olyan erősek lesznek, amivel már nem lehet technológiailag bírni. A talajból kikerülő tuskók és 

gyökérdarabok szintén hasznosíthatók az elégetésük során. Az akácültetvények felszámolása vegyszeresen a 

glifozát tartalmú gyomirtókkal vagy mechanikusan tuskókiszedő késekkel történhet. Szükséges lehet még 

gyökérfésű alkalmazása is. Mivel az akác pillangós növény, az ültetvény felszámolása után a terület néhány évig 

kiválóan alkalmas lesz egyszikű mezőgazdasági vegetáció termesztésére, majd egy újabb ültetvényciklus 

valósítható meg (10. táblázat). 
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2.2. Energiafűz 

Előnyök: 

• vegetatív hajtásaik a vegetációs időszak alatt folyamatosan növekednek; 

• az energetikai-klónok között a fűz a leggyorsabban növő fafajta (mind hosszra – naponta 3-5 cm-t képesek a 

hajtásaik növekedni –, mind tömegre, mivel már a termesztés első évében gazdaságos mennyiség keletkezik); 

• különösen jól tűrik a szélsőséges és ingadozó hőmérsékleti viszonyokat; 

• talajtípus szempontjából igénytelen, jól díszlik külszíni bányák meddőhányóin is rekultivációs növényként; 

• a talaj szerkezetét javítja, szerves anyagokban gazdagítja, jó hatással van a talajéletre; 

• könnyen dugványozható; 

• mészkedvelő faj; 

• jó mézelő; 

• a növény magas szalicilalkohol-tartalma miatt igen magas fűtőértékkel rendelkezik. 

Hátrányok: 

• a vadállomány által okozott kár magas szintet érhet el; 

• oxigénigényes, pangóvizes, lápos területeken nem fejlődik kellően; 

• a kéregtetű károsítására érzékeny, növedékkiesést okozhat. 

2.2.1. Termőhely igény 

A fűz kimondottan vízigényes fafaj. Ezért az állandó vízhatású, a felszínig nedves és a vízzel borított 

termőhelyekre szabad ültetni. Az igen sekély és sekély termőréteg-vastagságú nyers öntés, humuszos öntés, a 

lejtőhordalék, a réti, síklap és a réti erdőtalajokon lehet jó vagy közepes növekedésű. A változó vízellátású 

termőhelyeken a többletvíz elmaradása esetén a fűz növekedése visszaesik, a tartós vízhiány miatt a telepítés ki 

is pusztulhat. 

Termesztésére az időszakosan vízzel borított, tápanyagokban gazdag hordalék-talaj a legalkalmasabb. 

Mészkedvelő faj (max. 5% CaCO3). Oxigénigényes, ezért a pangóvizes területeken, lápokban nem marad meg. 

Gyors növésű, sarjadzó képessége igen jó. Nagy tömegű vesszőt ad. Könnyen dugványozható. 

2.3. Energianyár 

Előnyök: 

• élénk, gyors fiatalkori növekedési ritmus; 

• hajtásképzése az egész vegetációs időszakon keresztül igen erőteljes; 

• magassági és átmérő-növekedési maximuma 4-6 éves korra esik; 

• évi magassági növekedése jó termőhelyen elérheti a 2 m-t; 

• kéregfekéllyel és levél betegségekkel szemben ellenálló; 

• rovar- és gombakártevőkre nem érzékeny; 

• erőteljes növekedési erélyének köszönhetően az esetleges biotikus és abiotikus károsodást gyorsan 

ellensúlyozza. 

Hátrányok: 



 Fás szárú energianövények 

termesztése 
 

 41  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

• fatérfogat-tömege alacsony (0,35 g/m3), nagy szállítókapacitást igényel; 

• napfénytartalommal és a nyári átlaghőmérséklettel szemben igényes; 

• a nyár közepén az erősen nedves termőhelyeken legalább 30-40 cm vastag levegős termőréteget igényel; 

• igen érzékeny a talaj magas mész-, szóda- és összes sótartalmára; 

• 5% feletti CaC03-tartalom már kedvezőtlenül befolyásolja a növekedését; 

• a nagyvad (szarvas, őz) igen szereti a fiatal fák húsos leveleit lerágni. 

2.3.1. Termőhely igény 

A sík- és dombos területek fafaja. A nyár fény-, meleg-, talajlevegő- és vízigényes fafaj. A hőmérsékleti és 

fényigények Magyarországon elegendőek a megfelelő hozamok eléréséhez. 

A talaj levegőzöttsége főként a talajtípustól, a talaj kötöttségétől, a vízviszonyoktól függnek. 60-65-ös Arany-

féle kötöttségi szám fölött a nyárak telepítése megfontolandó, de nem lehetetlen. Fontos a minimum 80 cm-es 

termőréteg-vastagság, de ennél kissé sekélyebb is lehet, ha a terület jó vízgazdálkodású és a tápanyagpótlásról 

gondoskodunk. 

Vízigényét tekintve az ún. időszakos vízhatású területek a legjobbak. Ez kb. 150-200 cm mélyen elhelyezkedő 

tavaszi talajvizet jelent, vagy valamilyen felszínivíz-hozzáfolyást (pl. lejtős területek lába). Az ennél vizesebb 

területek a nyárfa számára jó termőhelyek, de a pangó vizet a nyárfajták (sem) kedvelik, és gondoskodni kell a 

fokozott ápolásról (sorok tárcsázása, amikor csak lehet) a levegőzöttség miatt. Szárazabb területen (ez a 

jellemző) a mélyebb termőréteg sokat segít a nyári aszályos időszakok elviseléséhez, és ugyanez mondható el a 

gondos ápolásról, valamint a megfelelő tápanyag-ellátottságról is. Száraz területekre a nemes nyarak helyett 

megfelelő alternatívát jelentenek a gyors növekedésű akácklónok. 

A közhiedelemmel ellentétben a homokos területek megfelelő technológiával (pl. szennyvízzel öntözve) jó 

ültetvény termőhelyek lehetnek. A talajok magas sótartalma (szik) viszont akadálya lehet a termeszthetőségnek, 

ugyanez mondható el a mésztartalomról is. 

3. Energetikai faültetvények csoportosítása 

Az energetikai faültetvényeket több szempont alapján lehet csoportosítani. A vágásforduló ideje szerint az 

energetikai ültetvények a következő típusokba sorolhatók. 

4. Energetikai faültetvények tervezése, létesítése, 
ápolása 

Az energiafa-ültelvények lehetnek új telepítésű, illetve sarjasztatott változatúak. Az új telepítésű változatnál 8-

12 év után termelik ki a szokásosnál sűrűbben telepített energiafa-ültetvényt. A kitermelt fát energetikai célra 

hasznosítják. A kitermelés módja igazodik a felhasználó igényéhez, lehet 1 méteres, 2 méteres, 3 méteres fa 

vagy apríték. Az ilyen ültetvényen a betakarítás után talajelőkészítés történik és újratelepítik az energiafa-

ültetvényt. Ez a faültetvénytípus nem versenyképes a sarjaztatásossal szemben, ugyanis a szaporítóanyag és a 

talajművelési többletköltségek semmilyen módon nem térülnek meg. 

A sarjaztatásos energiafa-ültetvény létesítése előtt olyan fafajokat kell kiválasztani, amelyek kiválóan és 

többször sarjadnak, betakarítása 2-5 évenként történik, és 4-8 sarjasztatásra kerülhet sor. A betakarítás 

jellemzően járvaaprítóval történik, amely egy menetben elkészíti az energia-fűtőanyag végterméket, az 

aprítékot. 

A sarjaztatásos energiafa-ültetvények létesítésére kiválóan alkalmasak, az olyan többlet-vízhatásnak kitett 

területek is, amelyeken szokásos mezőgazdasági növénytermesztés nem, vagy csak alig folytatható, mert túl 

nagy a termesztési kockázat, ugyanis a szántóföldi növények kevésbé tűrik gyökérzónájukban a vizet. 

Kísérleteink azt bizonyítják, hogy noha a fafélék erőtelje és élelmesebb gyökérzetük, valamint tápanyag-

hasznosításuk következtében jobban elviselik a kevésbé kedvező talajadottságokat, azonban itt is érvényes az, 
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hogy a gazdagabb természetes tápanyagtőkével rendelkező talajokon, akár 2-3-szorosa is lehet a hozam az 

erodált, gyenge termőképességűekhez viszonyítva. Azt is figyelembe kell venni, hogy a fák nagyobb 

talajtérfogatot vonnak be táplálék- és vízellátásukba. 

A 11. táblázatban foglaltuk össze az energiafa-ültetvény szervezésének, tervezésének, létesítésének, ápolásának, 

letermelésének, felhasználásának legfontosabb munkafázisait 2 éves vágásforduló feltételezése mellett. 

 

5. Energetikai faültetvények talajelőkészítése 

Az energiafa-ültetvény talaj-előkészítését és telepítését is alá kell rendelni a létesítési célnak, amely úgy 

fogalmazható meg, hogy adott termőhelyen a legnagyobb nettó energiahozam elérésére törekszünk, erre 

alkalmas fafajok, klónok termesztésével. 
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A jó minőségű ültetési és ápolási munkák előfeltétele a megfelelő minőségben végzett talaj-előkészítés. Az 

energiafa-ültetvény eredményes létesítésének egyik alapfeltétele az, hogy a telepítendő terület talaja 

kultúrállapotban legyen, ez alatt az értjük, hogy a talaj hosszabb ideje szakszerűen művelt, tápanyagokkal 

kellően ellátott, agresszív gyomoktól mentes. Az energiafa-ültetvény létesítését megelőző évben történik az első 

talaj előkészítő művelet, amely a teljes területre kiterjedő gyomirtásból áll abban az esetben, ha az előbb 

jellemzett kultúrállapottal kapcsolatban gondok jelentkeztek. Ezt a műveletet a kereskedelemben kapható egy- 

és kétszikű gyomok irtására alkalmas gyomirtó szerekkel kell elvégezni. 

Az energiafa-ültetvény létesítése előtt elvégzendő termőhelyfeltárással együtt el kell végezni a leendő ültetvény 

talajának tápanyag-vizsgálatát a szokásos 14 makro- és mikroelemre. Ennek eredménye alapján kell pótolni az 

eredményes fatermesztéshez elengedhetetlenül szükséges, illetve az elvárt hozammal - folyónövedékkel - 

szinkronban levő tápanyagfeltöltést. Ez a tápanyagfeltöltés intenzív ültetvényhasznosítás mellett 

elengedhetetlen, de azt gondoljuk, alig van olyan helyzet, amelyben ez a művelet ne lenne gazdaságos. 

Ha a talajvizsgálat eredménye szükségessé teszi, akkor tápanyag-pótlást kell végezni. Ez lehet foszfor hatóanyag 

20-100 kg/ha, kálium hatóanyag 20-100 kg/ha. A műtrágyáknál sokkal környezetkímélőbb az, ha szerves trágyát 

juttatunk ki az ültetvény-telepítés leendő területére, ez lehet komposzt vagy istállótrágya, hektáronkénti 

mennyiségét a talajvizsgálat eredménye befolyásolja, azonban nem szokott kevesebb lenni, mint 20-50 tonna/ha. 

Ezt követően kerül sor a talaj termőrétegtől függő mélyszántásra, amely 40-50 cm lehet. A gondos talaj-

előkészítés része az őszi talajlezárás, amely a téli csapadék egyenletes befogadását teszi lehetővé. A nem 

szélsőségesen mély fekvésű és nem szélsőségesen agyagos, következésképp tavasszal csak igen későn 

művelésbe vehető talajok kivételével tavasszal kereszt- vagy haránt irányú szántást kell végezni, az őszinél 

kisebb mélységben. Ezek a műveletek kiegészülnek őszi telepítés esetén tárcsázással és simítózással, illetve 

kombinátorozással vagy szántóföldi kultivátorozással a talajszerkezettől függően. A telepítést megelőző 

termőhely feltárás során el kell végezni a talajlakó kártevők felmérését is, és ha a fertőzöttség indokolttá teszi, 

akkor a telepítést megelőző talajmunkák során be kell juttatni a talajba a talajfertőtlenítő szert. 

Alapvető szabály, hogy időt kell hagyni a talaj-előkészítés alapvető munkálatai és az ültetés között arra, hogy a 

szántással megforgatott talajban a talajélet helyreállhasson. 

Az energiafa-ültetvény létesítése dugványozással, esetleg magvetéssel, kivételes esetben gyökeres csemetével 

történik. A dugványozásnál és a magvetésnél egyaránt fontos a kellő mélységű és megfelelően porhanyósított 

„magágy” készítése. A dugvány hossza 20-25 cm, ezért a talaj-előkészítést legalább 30, de még inkább 35-40 

cm mélységig kell végezni, hogy a dugványt akár géppel, akár kézzel könnyen be lehessen helyezni a földbe. Ha 

a szántás nem kellő mélységű, a dugvány az elhelyezés során könnyen megtörhet és nagy valószínűséggel nem 

gyökeresedik meg. 

Továbbá fontos, hogy a talajfelszín egyenletes legyen. 10 cm-nél mélyebb vagy nagyobb mélységű felszíni 

egyenetlenségek ne legyenek, mert ott megállhat a víz, és pangó vizes foltok keletkezhetnek, amelyek 

kipusztítják a dugványt vagy csemetét. Ennek elkerülése a magvetésnél még fontosabb. Ezért nagy figyelmet 

kell fordítani, arra hogy a szántás után a talajfelszín művelését (tárcsázást, boronálást, simítózást stb.) időben és 

megfelelő minőségben elvégezzék. 

6. Ültetési hálózat, sor jelölés 

Az ültetési hálózatot a betakarításra tervezett gép paraméterei határozzák meg. Mivel a betakarítást várhatóan 

túlnyomórészt az energiafa-ültetvények betakarítására átalakított önjáró CLAAS silókukorica-kombájnnal vagy 

az OPTIGÉP ikersoros, vontatott arató-aprítékoló gépével tervezik, az ültetési hálózat is egységesen 2,8×0,75 m 

ikersor alkalmazásával történik (33. ábra), amelyen belül a tőtávolság 0,4 m, amelyet az alábbi vázrajzon 

szemléltetünk. Ez alapján 1 ha-on 0,4 m-es tőtávolság és az 56,3 sortávolság esetén a várható tőszám 14 100 db. 

A viszonylag nagy sortávolságot a mezőgazdasági tevékenységben általánosan elterjedt univerzális traktor 

szélességi mérete indokolja. 
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A fentebb megadott ültetési hálózattal szemben támasztott követelményeknek megfelel a 

2,8×0,75×1,5×0,75×2,8 m-es sortávolság és 0,5 m-es tőtávolság is. Egy ha-on 0,5 m-es tőtávolság és 69 sor 

esetén a tőszám 13 800 db. Valószínűsíthető, hogy ez a hálózat az ültetési élettér kiegyenlítettebb volta miatt 

területegységre jutó nagyobb hozamot adhat. A jellemzett ültetési hálózatot a 34. ábrán mutatjuk be. 

 

Az ikersorok távolsága a betakarítógép vágószerkezet szélességének a függvénye. Döntő fontosságú az 

ikersorok távolságának betartása. Emiatt nem lehet eltekinteni a sorok pontos kitűzésétől. A sorok kijelölése 

történhet géppel vagy kézzel (ültetőzsineg mellett). 

További megfontolás tárgya a sortávolság, annyiban, hogy az intenzív energiafa-ültetvény létesítése esetén 

törekedni kell a minél kisebb művelő sortávolság elérésére. Ennek megvalósításához kiválóan alkalmasak a 

kertészetekben használt keskeny sortávolságú traktorok és az ahhoz rendszeresített talajművelő eszközök. Ebben 

az esetben a két ikersort övező szélesebb művelő sortávolság akár 150 cm-ig is csökkenthetők, ami lehetővé 

teszi a fatermőterület szabályosabb kialakítását. Ekkor a hektáronkénti 15 ezres tőszámot feltételezve a 

tőtávolság 66 cm. Ebben az esetben egy fa tenyészterülete 112,5×66 cm. 

Ha nem rendezkedik be az energiafa-ültetvény létrehozója ilyen speciális, keskeny nyomtávú traktorokkal és 

munkagépekkel, akkor a szántóföldi növénytermesztésben használt szokvány nyomtávolságú traktorokhoz és 

munkagépeikhez kell a sortávolságot igazítani, ami jellemzően 2,6 m-től 3 m-ig terjedhet. 2,8 méter 

sortávolságnál feltételezve a két 75 cm-es ikersort 40 cm-re csökken a tőtávolság. Ebben az esetben 187,5×40 

cm-es tenyészterület jut egy fára. A kedvezőtlenebb eloszlás miatt célszerű a keskenyebb sortávolságok 

alkalmazása, feltételezve, hogy az energiafa-ültetvény program tömegessé válása ilyen következményt is 

létrehoz. Kísérleteink és a külföldi példák azt bizonyítják, hogy 12-15 ezer tő/fa/ha a legkedvezőbb tőszám a 

művelés és a hozam együttes vizsgálata tükrében. 

7. Energetikai faültetvények dugványozása, ültetése 

Az ültetvény létesítésének sikerét alapvetően befolyásolja, hogy milyen a szaporítóanyag minősége. A 

szaporítóanyag-termelés a létrehozandó termelői csoportokon belül a szakosodás egyik legfontosabb 

kristályosodási pontja. De az ország méreteihez igazodva célszerűnek tartjuk azt, ha a különböző termőhely 

típusokhoz igazodóan országosan létrejön 3-4 energiafa-szaporító-anyagtermelői csoport, amelyek nagy 

mennyiségben igen gazdaságosan állítanak elő szaporítóanyagot. 

A már ismertetett magvetés mellett energiafa-szaporítóanyag lehet: 

• sima dugvány, 

• gyökeres dugvány, 

• csemete. 

A sima dugvány olyan szaporítóanyag, amelyet jól gyökerező és sarjadó fa hajtásából állítanak elő darabolás 

útján. A dugványokra vonatkozó szabvány 20 cm-ben szabja meg a hosszméretet, a különböző fafajokhoz 

rendeli az átmérőt, különleges típusa a dugványnak a karó dugvány, amely 1-3 méter hosszú is lehet. Utóbbit 

energiafa-ültetvény létesítésére gazdaságossági szempontok miatt és technológiai okból sem célszerű 

felhasználni. 

Itt is hangsúlyozzuk: csak a szabványnak megfelelő magot, dugványt, csemetét szerezzünk be! Ügyeljünk arra, 

hogy a dugvány és a csemete ne száradjon ki! A dugványokat és lehetőleg a csemetét is a dugványozás, illetve 

az ültetés előtt legalább 24 órára vízbe kell rakni, hogy a tárolás során elvesztett vizet pótolni tudja. A 

dugványozás történhet géppel vagy ültetővassal, kézzel. Mind a két esetben alapvető fontosságú a dugványok 

gyökérzet körüli földtömörítése, mert ezzel biztosítjuk, hogy a dugványok mellett ne legyen légzsák. 

A gépi dugványozáskor a sorok mellett haladó dolgozónak helyre kell rakni a megdőlt vagy túlságosan kiálló 

dugványokat, és körülötte a földet szükség esetén be kell taposni, hogy szilárdan álljon a helyén, a dugvány. A 
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kézi dugványozásnál a dugványozó vassal kellő mélységű lyukat kell készíteni, ebbe kell a dugványt helyezni, 

és ettől 3-4 cm távolságra kell a dugványozó vasat újra beszúrni és vele a földet a dugványhoz szorítani. 

A sima dugványt kézi eszközzel vagy géppel helyezik a földbe, az ültetőgép lehet olyan, amely 20 cm-es 

dugványokat használ fel az ültetéshez, de lehet olyan is, amely maga darabolja 20 cm-es méretre a 

szaporítóanyagot. Utóbbi a termelékenyebb és kedvezőbb önköltségű. A fotómellékletben bemutatjuk az utóbbi 

elven működő svéd gyártmányú gépet. A sima dugvány elültetését követően gondos tömörítés szükséges, mert 

csak ebben az esetben biztosítható a sima dugvány megeredése. Sima dugvánnyal történő energiafa-ültetvény 

telepítése csak tavasszal lehetséges. 

A gyökeres dugvány neveléséhez is sima dugványból kell kiindulni, amelyet csemetekertben ültetnek el és ott 

fejleszt gyökeret. Ezt csemetekiemelővel kiemelik. Az ültetése történhet nyitott barázdában vagy 

ültetőlyukakban. Az ültetőlyukak készülhetnek géppel vagy kézi eszközökkel. Ennek a szaporítóanyag-típusnak 

az előnye, hogy ősszel is, tavasszal is lehet vele energiafa-ültetvényt létrehozni. 

A csemete a legdrágább a szaporítóanyagok között. Ezt követi a gyökeres dugvány és a legkisebb előállítási 

költséggel a sima dugvány hozható létre. 

Az energiafa-ültetvény létesítéséhez olyan fafajok esetén, amelyek nem szaporíthatok sima dugvánnyal vagy 

gyökeres dugvánnyal, magcsemetét alkalmazunk. Itt a csemeték előállítása magvak összegyűjtésével és 

elvetésével kezdődik. A magcsemetét ki lehet ültetni 1 vagy 2 éves korában, a kétéves magcsemete előállítása 

úgy történik, hogy az egyéves magcsemetét kiemelik és iskolázzák. Vagyis kis tő- és sortávolság mellett 

elültetik, egy évig tovább nevelik, ha alávágást alkalmaznak, kedvezőbb gyökértulajdonságokat nyernek a 

nevelés során. Ez növeli az eredés esélyét és az energiafa-ültetvény hozama is növekszik. Jellemző módon az 

akác energiafa-ültetvény létesítése történik magcsemetéről. A magcsemete ültetése körülményesebb, 

költségesebb, mint a dugványé vagy a gyökeres dugványé, azonban erre a célra is számos ültetőgéptípust 

fejlesztettek már ki, köztük hazánkban is az Erdészeti Tudományos Intézetben. 

A dugványok ültetése kora tavasszal történik, amint a talaj állapota ezt lehetővé teszi. A megeredést ez 

nagymértékben segíti, ugyanis a késői ültetés aszályos tavasz vagy nyár esetén olyan megeredési gondokat 

okozhat, amely tönkreteheti az energiafa-ültetvényt, és esetleg újraültetését kényszeríti ki. Fontos szabály, 

amely minden szaporítóanyagra vonatkozik, hogy a földből való kiemelés után mindent meg kell tenni annak 

érdekében, hogy ki ne száradjanak, ezen kívül a dugványokat ültetés előtt 1-2 napig vízben kell áztatni. A 

legjobb módszer az, ha a szaporítóanyag földből földbe kerül. Ha ez nem oldható meg, akkor erdészeti 

szaporítóanyagot hűtőházba kell szállítani és átmeneti tárolást, illetve nedvesen tartást végezni. 

8. Energetikai faültetvények ápolása 

8.1. Gyommentesítés 

A energiafa-ültetvény szaporító anyagának elültetése során különösen nagy fontosságú, hogy az ültetvényt 

gyommentesen tartsuk. A sortávolság csökkentésnél növekszik a természetes árnyékhatás, amely a 

gyommentesítés szempontjából igen jelentős. Az energiafa-ültetvény különösen érzékeny a gyomokra az első 

vegetációs évben. Ha nem történik hatékony gyomirtás, akkor a fák kipusztulása, felnyurgulása és elgyengülése 

következik be. A megelőzésre mechanikai és kémiai módszerek szolgálnak, vagyis a telepítést követően a 

fafajhoz igazodó, gyomirtó szerekkel végzett vegyszeres irtással lehet védekezni. A vegyszeres gyomirtást 

követő újragyomosodás észlelésekor kerül sor a sorközök kultivátoros gyomirtására. Az ikersorok között 

lóvontatású ekekapával vagy kétkerekű kerti traktorral, ekekapa munkagéppel kell, illetve lehet a 

gyommentesítést elvégezni, a sorokat pedig kézi kapával kell gyommentesen tartani. Fontos, hogy a sorköz 

gyommentesítéséhez a kerti traktor ne használjon rotációs kapát, mert a sérülés miatt komoly veszélyt jelent a 

zsenge fákra. Alapvető szabály, hogy a gyomok néhány centiméteres méreténél végre kell hajtani az irtást. Ha a 

gazda megvárja a gyomok megerősödését, számítson arra, hogy többszörös költséggel sem lesz képes 

megvédeni az energiafa-ültetvényét az általuk okozott károsodásoktól. 

8.2. Kártevők és betegségek elleni védelem 

Az ápolás fontos része lehet a kártevők és betegségek elleni védelem, amelyet az egyes fafajok érzékenysége és 

különleges jellemzői tehetnek indokolttá. Ez azt jelenti, hogy rendszeresen vizsgálni kell az energiafa-ültetvény 

egészségi állapotát. Közismert, hogy a jobb termőhelyeken és/vagy a harmonikusabban táplált ültetvények 

kevésbé fogékonyak a betegségekre és hamarabb kinőnek a kártevők foga alól is. Különösen ügyelni kell arra, 
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hogy a nyárak és füzek esetében a betakarítás után létrejövő vágáslap gombafertőzését elkerüljük. Ennek 

megelőzésére gombaölő szeres védekezés lehet indokolt. 

A második éves ápolás csak a széles sortávú ültetvényeknél jön szóba a gyorsnövekedésű fűz, nyár és akác 

esetében, hiszen a keskenyebb sortávolságoknál az első vegetációs év végén olyan mértékben záródik az 

állomány, hogy legfeljebb egy alkalommal tudunk beavatkozni a második év tavaszán. A széles sortávú 

energiafa-ültetvényeknél a második évben is 2-5 esetben lehet szükség – a talaj gyomfertőzöttségétől, a talaj 

kultúrállapotától, a vegetációs időszak csapadékmennyiségétől és annak eloszlásától függően – gyomirtásra. Itt 

is alapszabály, hogy nem lehet megengedni a gyomok növekedését, mert noha ekkor már nem képesek arra, 

hogy elnyomják a fákat, de a megnövekedett gyomok elvonhatják a tápanyagot a fáktól. Árnyékhatásukkal 

csökkenthetik a fák asszimilációs tevékenységének hatékonyságát, vagyis végső soron veszélyeztetik az egész 

tevékenység eredményességét. 

8.3. Talajerő-utánpótlás, műtrágyázás 

Az ültetését követő első sorközművelő kultivátorozást – közvetlenül – megelőzően intenzív energiafa-

ültetvénynél 50-150 kg nitrogén hatóanyagot kell kijuttatni, amelyet a kultivátor vagy tárcsa 1-3 órán belül 

bedolgoz a talajba. Ha ennél később történik meg a talajba való bedolgozás, akkor a műtrágya hatóanyagának 

akár a kétharmada is elveszhet. 

Három fontos szabályt kell betartani: 

• talajvizsgálatra alapozódjon a nitrogén adag meghatározása; 

• közvetlenül a sorközművelés előtt 1-3 órával kell kiszórni, ha több idő telik el a talajba való bemunkálásig, 

akkor annak jelentős része elvész, elillan; 

• a fák levelére maró hatást kifejtő műtrágyák nem alkalmazhatók, az egyik legkevésbé hátrányos műtrágya 

ebből a szempontból a pétisó, amely 100 kg-ban tartalmaz 27% nitrogén, 7% kalcium-karbonátot és 4% 

magnéziumoxidot. 

Az energiafa-ültetvények tápanyag-pótlásáról csak kevés – tudományos szempontból is – megbízható adattal 

rendelkezünk. A gyakorlat véleménye is erősen megosztott. Jelenleg - a szükséges adatok hiánya miatt - azt 

javasoljuk, hogy gyengébb természetes tápanyagtőkével rendelkező talajok esetén az első letermelést követően, 

a jobb adottságú talajokon pedig a második letermelés után talajvizsgálatot kell végezni. Amennyiben 100 g 

talajban az összes nitrogén tartalom 200 mg-nál, a foszfortartalom 10 mg-nál, a káliumtartalom 15 mg-nál 

kevesebb, akkor célszerű a kitermelés után műtrágyázást végezni. A kiadandó műtrágya összetételét és 

mennyiségét a talajvizsgálati adatok, és egyéb tényezők, többek között az energiafa-ültetvény egészségi 

állapota, a további vágások száma, az egészséges tövek száma, a talaj gyomossága stb. figyelembevételével kell 

meghatározni. A talajvizsgálatot minden letermelést követően célszerű megismételni. 

9. Energetikai faültetvények betakarítása 

9.1. Kévés betakarítás 

Az ültetvény kivágását el lehet végezni fejszével, motorfűrésszel, bozótirtó adapterrel felszerelt motorfűrésszel. 

Ám ezek jelentős élőmunkát igényelnek, úgy a kivágás, mint az azt követő munkafázisok. Ezért a 35. ábrán és 

fényképeken olyan betakarítási technológiát mutatunk be, amelynek nagyfokú a termelékenysége, miközben 

kedvező az energiamérlege, hiszen a legnagyobb energiaigényű betakarítási folyamatot, az aprítást itt nem 

alkalmazzák. 
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9.2. Bálás betakarítás 

A betakarítás egyik ígéretes módja a körbálakészítés. A rakodási és szállítási rendszere megegyezik a 

szalmáéval, így nem kíván újabb befektetést. Az a rakodó-szállító géppark, amely a nyár folyamán a szalmát 

kezeli, a téli időszakban fabálát rakodhat és szállíthat. Az így nyert bála tömörített, jól tárolható zöldenergetikai 

alapanyag. Előnye főleg ott jelentkezik, ahol szalma körbálákat eltüzelnek. 

9.3. Betakarítás aprítással 

A másik alapvető betakarítási technológia az aprításra alapozódik. Ennek előnye, hogy termelékenysége igen 

nagyfokú, a keletkezett faapríték manipulálása jobban gépesíthető, adagolása a tüzelőberendezésbe szintén 

számos előnnyel jár. 

Hátránya az, hogy a nettó fajlagos energiaigénye többszöröse a kévés vagy bálás módszernek, miközben a 

tárolása során is jelentkezik néhány hátrány, különösen a hosszabb tárolási idő során. Emellett az aprítás az 

önköltséget 20-45%-kal is megnövelheti az aprítatlanhoz képest. A 37. ábrán bemutatjuk a döntést és aprítást 

egy menetben végző járvaaprítót. 

 

A 38. ábrán lévő aprítógép hazai gyártású és nem végez döntést. Ezt a műveletet más géppel kell elvégezni 

ebben az esetben. Különösen nehéz terepen a döntést és aprítást végző „fakombájnok" alkalmazása 

meglehetősen nehézkes, sőt esetenként lehetetlen. Ezért indokolt az aprítógéphez közelíteni az energiafa-

ültetvény fáját a nehéz terepre konstruált speciális gépekkel. 
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10. Várható élettartam, hozamok és az ültetvények 
felszámolása, újratelepítése 

A megfelelően létesített és kezelt ültetvényeket kb. 5-6 betakarításra tervezik. Lazább és mélyebb termőrétegű 

termőhelyeken megfelelő ápolás és tápanyagpótlás esetén ennél hosszabb élettartam is várható. Az ültetvény 

fenntartási idejét tipikusan az határozza meg, hogy a 4-5. betakarítást követően csökkenni kezd a hozam, és lesz 

egy olyan pont, amikor már érdemesebb az ültetvényt felújítani, mint a csökkenő hozamok mellett fenntartani. 

Alapvető cél, hogy a hektáronkénti hozam betakarításonként minimum 40-60 tonna nedves állapotú (50% 

nedvesség körüli) aprítékot érje el. Ez évente 10-20 tonna fa megtermelését jelenti hektáronként, aminek a 

jelentősebb része a ciklus második-harmadik évében keletkezik. Hazai kisparcellás kísérletben mértünk már 70 

tonnás hozamot is. Az olaszországi ültetvények pedig 80-120 tonnás eredményre is képesek a második és az azt 

követő betakarítások során. Az első betakarítás fogja adni a legkisebb eredményt (az első vegetációs év fele a 

gyökeresedésre fordítódik), ezt követően fog az ültetvény termelékenysége beállni a legmagasabb szintre. 

Amikor az ültetvényünk fenntartása már nem gazdaságos a csökkenő hozamok miatt, az ültetvényt fel kell 

számolni (jogszabályban is rögzített követelmény). A terület művelési ága szántó, a felszámolást ennek 

figyelembevételével javasoljuk. 

Mindig az utolsó betakarítást követő tavaszon (vagy télen) fogjunk hozzá. A tuskók vegyszeres kezelése 

történjen totális gyomirtó vegyszerekkel, ha szükséges, akár 2 alkalommal is. Ezt követően az erdészetben 

használt talajmaróval (ún. pásztakészítővel) kell a sorokat kb. 40 cm mélyen szétforgácsolni. Az így előkészített 

terület már szántható. A gyökérsarjak megjelenése a nyárak esetében sem várható. 

Ezt követően ajánlatos a területet ősszel gabonával bevetni. 1-2 évig a területen érdemes más szántóföldi 

kultúrát termeszteni az ún. talajuntság elkerülése érdekében, de ezután a területen újra létesíthető energia-

ültetvény. 

A totális gyomirtó szerrel történt kezelés és a gyökérmarás után lehetséges az ültetvény újratelepítése is. Ennek 

során a szükséges tápanyagpótlással egybekötve a régi sorközöket fel kell lazítani, és a fent leírtak szerint a 

sorközökben elvégezhető az ültetvény felújítása. 
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