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Előszó  
 

 

A növénytudományi diszciplínák jelentős változásokon ment keresztül az elmúlt 

évtizedek során. A korábbi empirikus ismeretekre alapozott növénytermesztéstan napjainkban 

olyan tudományterület, amelyet egzakt kutatási eredmények alapoznak meg. Ezeknek a 

tudományos ismereteknek az elsajátítása elengedhetetlenül fontos ahhoz, hogy a gyakorlati 

termesztéstechnológia végrehajtása megfelelő agronómiai hatékonysággal történjen. Nagyon 

fontos hangsúlyoznunk azt, hogy ezek az ismeretek nem egyszerűen sémákat adnak az 

egyetemi hallgatók számára, hanem olyan kereteket, modelleket, amelyek ismeretében kreatív 

módon lehet a technológiát adott feltételekhez adaptálni. Különösen fontos ez napjainkban, 

amikor a növénytermesztésnek és kertészeti termelésnek egyszerre, egyidejűleg kell 

megfelelni: 

 az agronómiai hatékonyság 

 a jövedelmező gazdálkodás 

 a környezetvédelem 

követelményeinek. A korszerű növénytermesztést és kertészeti termelést egyre inkább a 

multifunkcionalitás jellemzi, amely a bővülő termelési feladatok mellett, környezetvédelmi, 

foglalkoztatási, népességmegtartó, tájesztétikai és egyéb funkciókat is magába foglal 

egyidejűleg. 

A korszerű növénytermesztésben és kertészeti termelésben ezen feladatok 

megvalósításának eredményességét alapvetően az dönti el, hogy hogyan, milyen színvonalon 

tudjuk a növénytermesztési folyamatban ható tényezőcsoportok harmonizációját, összhangját 

megvalósítani.  

A növényi termelésben a tényezők nem külön-külön, hanem egymással szoros 

kölcsönhatásban befolyásolják a növénytermesztési folyamatban a termés mennyiségét és 

minőségét. Egy-egy tényező bemutatása, ismertetése tehát csak didaktikai, oktatási 

szempontból indokolt a jegyzet tananyagának könnyebb megértése és elsajátítása céljából. A 

növénytermesztési és kertészeti termelési folyamatban azonban állandóan mérlegelni, az 

összefüggéseket elemezni szükséges az ökológiai-biológiai-agrotechnikai tényezők között 

ahhoz, hogy adott körülmények között a legjobb megoldást válasszuk. Ez a folyamat a 

jelentős szakmai tudás mellett kreativitást is igényel a szakemberektől. A 

növénytermesztésben és kertészeti termelésben minden tenyészév, azon belül minden egyes 

fejlődési szakasza a növényállományoknak más és más, amely különlegessé teszi ezt a 

szakmai területet. Lehet modelleket, technológiai kereteket felállítani és megtanulni, de a 

döntéseket mindig konkrét feltételek között szükséges meghozni. 

Az elmúlt 2-3 évtizedben rendkívüli gyorsasággal bővült a fontosabb szántóföldi 

növényfajok fajta/hibrid portfoliója. A korábbi évtizedekben növényfajonként 1-2 fajta 

(hibrid) meghatározó szerepű volt az adott növényfaj vetésterületén. Napjainkban teljesen más 

a helyzet. A fontosabb növényfajok több tíz-több száz fajtával/hibriddel jellemezhetők, 

melyek széleskörűen termesztettek is. A genetikai alapoknak ez a jelentős bővülése azt 

eredményezte, hogy az egyes fajták/hibridek igen jelentős mértékben eltérnek egymástól 

agrotechnikai igényükben. Más tápanyagellátást, vetésidőt, tőszámot, növényvédelmet stb. 

igényelnek, amelyet az adott fajta/hibrid termesztéstechnológiájának kialakításánál 

figyelembe szükséges venni. A korszerű szemléletű szántóföldi növénytermesztésben tehát 

helyesebb nem is adott növényfaj termesztéstechnológiáját ismertetni, hanem az adott fajon 

belül az egyes fajták/hibridek speciális technológiai igényét megfogalmazni. A terjedelmi 

lehetőségek ezt a jegyzetünkben nem teszik lehetővé. Hagyományosan tehát a növényfajok 

termesztéstechnológiai ismereteit közöljük azzal, hogy a gyorsan változó fajta/hibrid portfolió 

egyes genotípusainak speciális igényeit a technológia gyakorlati megvalósításával feltétlenül 



célszerű figyelembe venni. Ezekhez az ismeretekhez a fajtát/hibridet előállító nemesítő 

intézet, vetőmag-forgalmazó nyújthat segítséget, de ilyen kísérleteket több hazai egyetem, ill. 

kutató intézet is folytat. A genotípusban rejlő potenciált az adott genotípusra adaptált 

fajta/hibrid-specifikus technológia alkalmazásával tudjuk a legteljesebb mértékben 

kihasználni. 

A világ szántóföldi növénytermesztésében mintegy 500 növényfajt termesztenek 

különböző éghajlati feltételek mellett nagyobb volumenben. Magyarország mérsékelt 

éghajlati feltételei között a termesztett növényfajok száma mintegy 50, amelyből a 

legfontosabb, legnagyobb területen termesztett 5 növényfaj foglalja el a hazai szántóterület 

(~4,5 millió ha) közel 90%-át. Ezek a növényfajok a következők: 

 kukorica  

 búza 

 napraforgó 

 árpa  

 repce. 

Sajnos ez a leegyszerűsödött vetésszerkezet rendkívül kedvezőtlen, negatív 

következményekkel jár mind elméleti, mind gyakorlati szempontból. A sajátos belső és külső 

piaci igények, az állatállomány nagyarányú csökkenése, feldolgozó ipari problémák és egyéb 

okok miatt rövidtávon a hazai szántóföldi növénytermesztés szerkezetén csak mérsékelten 

lehet változtatni. A kívánatos a diverzifikált vetésszerkezet lenne, olyan amelyben sok növény 

termesztése folyik.  

Az egyes növények esetében egységes rendszert követünk a tananyag könnyebb 

áttekinthetősége, tanulhatósága érdekében, melyre az alábbi struktúrában kerül sor: 

 termesztésének jelentősége 

 botanikai és növényfiziológiai ismeretek 

 a termesztés agroökológiai feltételei 

 biológiai alapok 

 a termesztés agrotechnikai elemei 

 vetésváltás 

 talajművelés 

 tápanyagellátás 

 vetéstechnológia 

 növényvédelem 

 növényápolás 

 öntözés  

 betakarítás 



 

1. Fenntartható növénytermesztés, multifunkcionális és minőségi 

növénytermesztés 
 

 

1.1. A fenntarthatóság rövid története 

 

 

A fenntarthatóság fogalma az 1980-as években jelent meg, amikor a Világelemző 

intézet megjelentette az „Irány a fenntartható társadalom” című munkáját. A fenntartható 

mezőgazdaság kifejezést Web Jackson genetikus használta először 1978-ban. Magyarországra 

Ubrizsy Gábor környezetvédelmi gondolataival került be a fenntarthatóság fogalma. Ő vezette 

be az integrált növényvédelem fogalmát és követelményeit. Őt követte Láng István 

környezetvédelmi és Stefanovics Pál talajtani-környezetvédelmi fenntarthatósággal 

foglalkozó iskolája. 

A fenntartható fejlődés egy olyan fejlődés, amely a jelen generációk igényeit és 

törekvéseit úgy elégíti ki, hogy az a jövő generációk igényeinek kielégítését nem veszélyezteti 

(Ángyán és Jolánkai, 2004). 

A fenntartható mezőgazdaság fogalmára több meghatározás is létezik, ezeknek a közös 

ismérvei az alábbiak: 

 a jelen generációk felelősége a jövő generációért - a generációk közti 

egyenlőség, 

 a termőföld védelme, megkülönbözetett használata, 

 környezetvédelem, tájjelleg, biodiverzitás megőrzése, 

 termékminőség, élelmiszerbiztonság, 

 gazdaságosság, hatékonyság, 

 emberi szükségletek kielégítése, 

 életminőség, életszínvonal javítása, 

 kockázat csökkentés. 

A szántóföldi növénytermesztés nem csupán termelési folyamat, hanem egy adott 

ökológiai környezetbe ágyazott kölcsönhatások együttese. 

 

 

1.2. A mezőgazdasági földhasználat 

 

 

A mezőgazdasági földhasználat a mezőgazdasági termelést biztosító, azt kiszolgáló és 

avval kapcsolatban lévő területek (pl. a növénytermesztés, az állattenyésztés és az 

infrastrukturális háttér) használatát jelöli. A „földhasználati intenzitás” fogalma az 

igénybevétel mértékét, az anyag- és energiabevitel mennyiségét takarja. 

A talajhasználat kifejezést a Mezőgazdasági kislexikon (1989) a következőképen 

definiálja: „A talaj termékenységének kiaknázása gazdasági célra. Magába foglalja a 

talajműveléstől kezdve a növénytermesztés és talajjavítás valamennyi műveletét beleértve a 

vetésforgók kialakítását és távlati tervezését is. Az ésszerű talajhasználat szorosan 

összehangolódik a talajvédelemmel, hiszen feladata a talaj állagának megóvása, 

termékenységének fenntartása, sőt gyarapítása.” 

A mezőgazdasági földhasználat a talajhasználatnál tágabb fogalom, amely magába 

foglalja a mezőgazdaság különböző ágazatainak egy adott földterületen való elhelyezkedését, 

kapcsolódásuk rendszerét és a környezethez való viszonyát. 



A termelési folyamatok mellett, tehát nagy hangsúlyt kell fektetni a talaj állapotának, 

termékenységének megőrzésére, mivel hosszú távon csak így biztosítható a mezőgazdasági 

termelés fenntarthatósága. 

A földhasználattal illetve talajhasználattal kapcsolatban a fenntarthatóság paradigmája 

révén az egyik legfontosabb kifejezés a fenntartható föld- ill. talaj használat. Ennek – a 

fenntartható fejlődés értelmezéséhez hasonlóan - számos definíciója létezik. Ezek közül Tóth 

(2003) megfogalmazása utal a földművelésre és növénytermesztésre is oly módon, hogy 

ezeket a tevékenységeket az ökológiai viszonyok és a talajfunkciók megtartása szempontjából 

vizsgálja. A fönntartható mezőgazdasági földhasználat definíciója szerint olyan igénybevétel 

„ahol a talajnak, mint erőforrásnak használata sem a talajra magára, sem a környezet egyéb 

rendszereire nézve semmilyen, ésszerű feltételek mellett helyreállíthatatlan, negatív befolyást 

nem gyakorol”.  

A mezőgazdasági földhasználat fenntarthatóságát a növénytermesztéshez kapcsolódó 

anyag- és energiaáramlási folyamatok ellenőrizhetősége és befolyásolhatósága biztosítja. A 

földhasználatot táblaszinten befolyásoló tényezők között (a társadalmi és gazdasági 

tényezőkön kívül) a tábla ökológiai adottságait, a művelésből adódó hatásokat és a környező 

területekkel meglévő kapcsolatokat (egymásra gyakorolt potenciális hatások) kell kiemelni. A 

felszíni és felszín alatti vizekkel és a légkörrel meglévő kapcsolat szintén fontos, vagy 

fontossá válhat. 

Az ökológiai adottságok hosszú távú befolyásolása, pl. egyes kedvezőtlen adottságok 

melioratív jellegű megszüntetése, de az időszakosan változást jelentő talajművelési, öntözési, 

tápanyaggazdálkodási és növényvédelemi beavatkozások is, kisebb vagy nagyobb mértékben 

változtatják az anyag- és energiaáramlási folyamatok jellegét. Amikor ezek a folyamatok 

nyomon követhetőek, szabályozhatóak, és az esetlegesen szükségessé váló visszacsatolásuk 

(akár áttételesen) biztosítható, úgy a földhasználat hosszútávon is fönntartható marad. 

A táj- illetve környezetgazdálkodási szemléletű mezőgazdaság, ilyen alapokon, az 

ökológiai lehetőségeket legintenzívebb módon kihasználó növénytermesztéstől az extenzív 

gazdálkodás széles palettáján harmonikusan tevékenykedhet. 

A fenntartható földhasználat elsősorban a gazdálkodás gyakorlati módszerei által 

érhető el. Ezek a módszerek a talajművelési és tápanyaggazdálkodási rendszerek 

alkalmazásától a vetésszerkezet kérdésein és a meliorációs átalakításokon keresztül a 

növényvédelmi beavatkozásokig széles területet ölelnek fel. A technológiák, melyek 

segítségével a környezettel összhangban folytatható a mezőgazdasági termelés, jórészt 

rendelkezésre állnak. 

 

 

1.2.1. A mezőgazdasági földhasználat intenzitási szintjei 

 

 

A földhasználat mikéntjét a társadalmi, gazdasági és természeti viszonyok egyaránt 

befolyásolják. Bármely tényező változásával a korábban optimális erőforrás kihasználást 

jelentő, ill. az adott viszonyokkal harmonizáló rendszerek működése már egyre kevésbé tud 

megfelelni az új körülmények következtében kialakuló követelményeknek, működőképessége 

romlik. A földhasználat különböző rendszereit ezért számos szempont szerint értékelhetjük, 

ill. ítélhetjük meg, esetleg átértékelhetjük. Ilyen szempontok pl. a termesztett növény, 

termeszthetőség, termés, trágyázás, gyomirtás, kémiai terhelés, eszközszint, energiaráfordítás, 

szakértelem, talajművelés, környezeti terhelés, stb. 

A különböző földművelési, ill. földhasználati rendszerekben a talaj és a környezet 

igénybevételének mértékétől a felhasznált anyag- és energiamennyiségtől függően a 

földhasználat intenzitása is különböző. Az extenzív földhasználati rendszerek a termelés 



jövedelmezőségét a költségek minimalizálásával, az intenzív rendszerek ezzel szemben a 

produktivitás maximalizálásával igyekeznek elérni. Az extenzív és intenzív végletek közötti 

skálán többféle intenzitási szintű, ill. felfogású rendszer is működőképes lehet. 

A társadalmi, gazdasági és technológiai fejlődéssel párhuzamosan változó és fejlődő 

földhasználati rendszereket intenzitás szerint a fenti szempontok alapján a következőképpen 

jellemezhetjük: 

A korai extenzív rendszerekre jellemző volt a kevés számú növényfaj termesztése 

(főként gabonák), az alacsony terméspotenciállal rendelkező szaporítóanyagok használata és 

az alacsony termésszintek. Egyes növényfajok termeszthetőségét a termőhelyi viszonyok 

nagymértékben befolyásolták. A tápanyag- és a humuszmérleg negatív volt, trágyázást még 

nem alkalmaztak, a növények tápanyagellátása a talaj természetes termékenységén alapult. A 

gyomirtás mechanikai úton történt, a növényvédelemben kemikáliákat nem alkalmaztak, ezért 

a környezetet vegyi anyagokkal nem szennyezte. A flóra és a fauna fajgazdagsága nagy volt. 

A talajművelés eszközei fejletlenek voltak, a művelés nem igényelt nagy energia 

felhasználást. Az eredményesség nagymértékben függött a termőhelyi adottságoktól és az 

időjárási viszonyoktól, a termelés nem igényelt magas szintű szakmai felkészültséget. 

A hagyományos rendszerekben a vetésváltó gazdálkodás kialakulásával már több 

növényfajt termesztettek és nemesítési módszerekkel előállított magasabb biológiai értékű 

fajtákat, szaporítóanyagokat használtak. Nagyobbak voltak a hozamok, jelentős volt a 

tápanyag- és szerves-anyag visszapótlás (főként a szervestrágya felhasználás), törekedtek a 

tápanyag és humuszmérleg hiányának csökkentésére. A gyomszabályozás főként mechanikai 

és agrotechnikai módszerekkel történt, a növényvédő szer felhasználás alacsony szintű, a 

környezeti terhelés minimális volt. A termelés több fázisa gépesített volt. Erőgépek is a 

termelés szolgálatában álltak, az energiaráfordítás jelentősen megnőtt. A talajművelés szerepe 

felértékelődött, mélyebb és jobb minőségű talajmunkákra nyílt lehetőség. A termésnövekedés 

mellett a termésstabilitás is javult, a magasabb színvonalú termelés és a többféle eszköz 

alkalmazása nagyobb szakértelmet igényelt. 

A korai intenzív rendszerekre az volt a jellemző, hogy magas terméspotenciállal 

rendelkező fajtákat és hibrideket termesztettek. A termesztett fajok száma lecsökkent, a 

termelés néhány növény termesztésére specializálódott. A terméseredmények magasak voltak, 

a maximális termés elérésére törekedtek. A tápanyag visszapótlásban a műtrágyák 

felhasználása lett a meghatározó. A tápanyagmérleg pozitívvá vált, a talaj 

tápanyagkészletének növelése volt a cél, a humuszmérleg ugyanakkor sok esetben negatív 

maradt. A gyomszabályozásban és a növényvédelemben a mechanikai és agrotechnikai 

eljárások visszaszorultak, helyüket a kemikáliák nagy mennyiségben történő felhasználása 

vette át. A vegyszerek alkalmazása áttörést jelentett a magasabb termésszintek és a nagyobb 

termésbiztonság elérésében, ugyanakkor a környezet szennyezése is nagymértékben nőtt. A 

termelés és a terményfeldolgozás teljes mértékben gépesítetté vált, nagy energiaráfordítással 

működött. A talajművelésre számos új eszköz állt rendelkezésre, megjelentek a 

nagyteljesítményű erőgépek. A talajt gyakran „túlművelték” gyakorivá váltak a sablonszerű 

talajművelés következtében kialakuló talajszerkezeti hibák (tömörödés, porosodás, stb.). A 

talajpusztulás, valamint a felszíni és a felszín alatti vizek szennyeződésének kockázata 

megnőtt, ezért a rendelkezésre álló új technológiák hatékony, de egyben környezeti 

szempontokat is figyelembe vevő működtetéséhez nagy szakértelemre volt szükség.  

Az integrált rendszerek a korai intenzív rendszerek működését kísérő környezeti 

terhelés mértékét csökkentik. A termesztett növények és azok sorrendjének megválasztásával 

a produktivitás fenntartása mellett a humuszmérleg egyensúlyban tartása, a talajpusztulás 

mérséklése, a gyomosodás és az egyéb növényvédelmi problémák visszaszorítása, ezáltal a 

vegyszerfelhasználás csökkentése a cél. Növényvédelmében a preventív módszerek és az 

előrejelzés jelentősége megnőtt. A tápanyagmérleg egyensúlyban tartásához a rendelkezésre 



álló szervestrágyát felhasználja, a különbséget műtrágyákkal pótolja. A termesztett növények 

változatosságával a talajművelés sablonossága is kiküszöbölhető. 

A modern intenzív rendszerek esetében a korai intenzív rendszerekhez hasonlóan a 

magas hozamszintek elérése a cél, de ehhez már jóval fejlettebb eszközök, anyagok és 

technológiák állnak rendelkezésre. A növényvédelemben új generációs szelektív peszticideket 

alkalmaz, alacsony dózisokban, hatékonyabb és pontosabb kijuttatás-technológiával. A magas 

termésszintek eléréséhez szükséges tápanyagokat főként műtrágya formájában biztosítja, de a 

jó tápanyag ellátottsági szinteken már nem a feltöltés, hanem csak a tápanyagmérleg 

egyensúlyban tartása a cél. A felhasznált műtrágyaféleségek és egyéb anyagok, ill. ezek 

dózisainak megválasztásánál figyelembe veszi a talajtulajdonságokat és más környezeti 

szempontokat. Nagy energiaráfordítással termel, ugyanakkor nagymértékben érvényesül a kis 

területi egységekre bontott termőhely specifikus alkalmazástechnológia, a precíziós 

módszerek alkalmazása, ezáltal jelentősen csökken az indokolatlan környezeti terhelés 

mértéke. A talajművelésben a hagyományos eszközök mellett újszerű, kombinált, műveletek 

összevonására alkalmas talajművelő eszközöket is alkalmaz, ami lehetővé teszi a sablonos 

művelésre visszavezethető talajállapot hibák kiküszöbölését, megszüntetését. A 

talajelőkészítést lehetőség szerint kis menetszámmal, de hatékony munkát végző gépekkel 

valósítja meg, a növénymaradványok nagymértékű visszaforgatására törekedve. A korszerű 

szerek és technológiák alkalmazása és összehangolása nagy precizitást és szakmai hozzáértést 

igényel. 

A modern extenzív rendszerek a rendelkezésre álló fejlett tudományos és technikai 

háttér mellett is a költségek csökkentésével törekednek a nagyobb jövedelmezőség elérésére. 

A költségek megtakarítását elsősorban a talajművelés és a tápanyagellátás költségeinek 

csökkentése útján valósítja meg. A tápanyagmérlege ezért rendszerint negatív, nem cél a talaj 

jó ellátottságának megteremtése. A talajelőkészítés kevés műveletszámmal, gyakran sekély, 

forgatás nélküli műveletekkel valósul meg, esetleg el is marad és a vetést direktvetőgépekkel 

végzik. A redukált talajművelés, ill. a talajművelés mellőzése – vagyis a mechanikai 

gyomszabályozás hiánya - miatt a gyomosodás nagy problémát jelent, aminek kezeléséhez 

többszöri – állományban és állományon kívül végzett – széles hatásspektrumú, gyakran totális 

herbicidekkel végzett vegyszeres védekezésre van szükség. A totális herbicidek alkalmazására 

állományban is sor kerülhet, amennyiben genetikailag módosított, a hatóanyaggal szemben 

rezisztens kultúrnövényeket termesztenek. A vegyszerfelhasználás és az ebből eredő kémiai 

terhelés tehát jelentős ezekben a rendszerekben. A precíziós technológiák az extenzív 

rendszerekben is alkalmazhatók. A műholdas navigációs rendszereknek köszönhetően a 

sorcsatlakozások pontosságának növelésével minimálissá vált átfedés miatt a 

vegyszerfelhasználás pl. akár 15-20%-al is csökkenthető. 

Az ökológiai rendszerekre jellemző, hogy a termelést a szintetikus kemikáliák és a 

könnyen oldódó műtrágyák mellőzésével valósítják meg. Sok növényfajt termesztenek, a 

biodiverzitás növekedésével hatékonyabban visszaszoríthatók a gyomok, a kórokozók és a 

kártevők. A gyomirtást mechanikai eszközökkel végzi, a betegségek és a kártevők elleni 

védekezés szempontjából nagy jelentősége van a fajtamegválasztásnak, a rezisztens fajták 

termesztésének. A termés szermaradványoktól mentes, ugyanakkor a kórokozók toxinjai 

(mikotoxinok) által szennyezett lehet, ezért önmagában az ökológiai gazdálkodás nem 

garancia a biztonságos élelmiszer előállítására. Tápanyagellátása a szervestrágyák és szerves 

növényi maradványok, komposztok felhasználására épül. Ezek mennyiségétől függ humusz, 

ill. tápanyagmérlegének egyenlege. A szerves trágyák mellett lassan oldódó ásványi trágyák 

kijuttatása (pl. őrölt nyersfoszfát) is megengedett. A szintetikus kemikáliák alkalmazásának 

mellőzése miatt az ökológiai rendszerekben számos nehezen leküzdhető növényvédelmi 

probléma jelentkezhet, ezért a sikeres működtetéshez előrelátás, hosszú távú tervezés és nagy 

szakértelem szükséges. 



1.3. A növénytermesztés helyzete hazánkban 

 

 

Magyarország a mérsékelt éghajlati övben helyezkedik el. Alapvetően a kontinentális 

éghajlati hatás érvényesül, de jelentős befolyással van rá a mediterrán és az óceáni klíma is. 

Domborzatát tekintve változatos, síkvidéki és dombvidéki termőhelyek egyaránt 

előfordulnak. A termőhelyek változatosságának köszönhetően nagy a biodiverzitás és a 

termeszthető kultúrnövények köre is széles. 

A talajadottságok tekintetében szintén nagy a változatosság (1.1. ábra), a talajok 40%-

a jó illetve kiváló, 30%-a gyenge termékenységűnek minősül.  

 

 
 

1.1. ábra: Magyarország genetikus talajtérképe 

sárga: váztalajok, szürke: kőzethatású talajok, piros: barna erdőtalajok, barna: csernozjom 

talajok, rózsaszín: szikes talajok, sötétzöld: réti talajok, kék: láp talajok, világos zöld: öntés 

talajok 

Forrás: Talajvédelmi Alapítvány, Magyarország Nemzeti Atlasza 

 

A kisebb területi egységeket tekintve jónéhány speciális, ill. különleges környezeti 

adottsággal rendelkezik, ezért az ilyen termőhelyeken nagy hagyományokra visszatekintő 

tájgazdálkodási formák alakultak ki a növénytermesztési és kertészeti termékek előállítása 

terén egyaránt. Az ilyen termőhelyi egységekhez hagyományosan kötődő termelési és 

feldolgozási kultúrának köszönhetően kiemelkedő minőségű, különleges termékek 

előállítására is lehetőség nyílik. 

 

 

1.3.1. A mezőgazdasági ágazatok földterület használata 

 

 

Magyarország 9,3 millió hektárnyi területének mintegy 83,6%-a termőterület, 62,2%-a 

pedig mezőgazdasági terület, ami európai összehasonlításban, de világviszonylatban is a 

kiemelkedő. Az Európai Unió (EU 27-ek) átlagát hazánkban a mezőgazdasági terület aránya 

20,8 százalékponttal, a szántóterület aránya 18,3 százalékponttal haladja meg (Kapronczai, 

2011). A rendelkezésre álló földvagyon olyan feltételesen megújuló erőforrás, amelynek 



növelése rendkívül korlátozott, ezért – a föld népességének növekedése és a mezőgazdasági 

termékekkel szembeni kereslet növekedése miatt - értéke egyre nő. 

A mezőgazdasági területen belül a szántó művelési ágú területek aránya a legnagyobb, 

ezt követi a gyep, a gyümölcsös, a kert és a szőlő (1.1. táblázat). Az egyes ágazatok területi 

aránya nem jelenti az ágazatok gazdasági súlyának azonos arányát, mivel az egyes ágazatok 

egységnyi területen előállított termelési értéke nagymértékben eltér, a kertészeti ágazatokban 

sok esetben kiemelkedő. 

Az utóbbi évtizedekben a mezőgazdasági terület jelentős csökkenése volt 

megfigyelhető, míg a művelés alól kivett terület (pl. települések, ipari létesítmények, utak, 

infrastruktúra, folyók, stb. területe) növekedett. Ez a csökkenés napjainkban jóval kisebb 

mértékű, de jelenleg is tart. A mezőgazdasági termelés alól történő területkivonás esetében – a 

termőföld területének korlátozottsága miatt - messzemenően figyelembe kell venni azt az 

irányelvet, hogy a kivonás elsősorban a gyengébb termőképességű területeket érintse, ahol a 

pótlólagos ráfordítások hatékonysága alacsony. 

 

1.1. táblázat: Magyarország földterülete művelési ágak szerint 

ezer hektár 

Év 1990 2000 2005 2010 

Szántó 4 712,8 4 499,80 4 513,10 4 322,1 

Kert 341,2 101,60 95,90 81,5 

Gyümölcsös 95,1 95,40 102,80 93,7 

Szőlő 138,5 105,90 86,00 82,8 

Gyep 1 185,6 1 051,20 1 056,90 762,6 

Mezőgazdasági terület 6 473,2 5 853,90 5 854,80 5 342,7 

Erdő 1 695,4 1 769,60 1 775,10 1 912,9 

Nádas 40,3 60,00 62,00 65,4 

Halastó 26,9 32,00 33,80 35,5 

Termőterület 8 235,8 7 715,50 7 725,70 7 356,4 

Művelés alól kivett terület 1 067,5 1 587,50 1 577,70 1 947,0 

Összesen 9 303,2 9 303,00 9 303,40 9 303,4 

Forrás: KSH 

 

 

1.3.2. A mezőgazdasági ágazatok vízkészlet használata 

 

 

Magyarország sok szempontból kitűnő természeti – talaj és éghajlati - adottságokkal 

rendelkezik. A növénytermesztés ugyanakkor igen nagymértékben ki van téve az időjárás 

által okozott kockázatnak. Gyakran korlátozza a szabadföldi növénytermesztés 

termelékenységét a vízhiány, az aszályos időszakok egyre gyakoribbá válása, ugyan akkor a 

termelési stabilitás iránti igények is növekednek. 

A növénytermesztés kockázat-minimalizálásának egyik legjelentősebb tényezője 

hazánk környezeti adottságai között az öntözés. Magyarország az öntözés természeti 

feltételeit tekintve kedvező adottságokkal rendelkezik, ugyanakkor ezeket a lehetőségeket 

közel sem használjuk ki. Részben ez is oka annak, hogy évről-évre jelentős a 

termésingadozás, jelentősek az aszályos időjárás által okozott károk. A főbb növénykultúrák 

országos átlagterméseit a 1.2. táblázat mutatja be. 

 



1.2. táblázat: A főbb növénykultúrák termésátlagai Magyarországon 1998-2008 között 
 

kg/hektár 

Növény 1998 2000 2005 2008 

Búza 4 140 3 600 4 500 4 980 

Kukorica 5 950 4 150 7 560 7 470 

Árpa 3 540 2 770 3 750 4 450 

Rozs 2 080 2 000 2 570 2 580 

Zab 2 560 1 670 2 520 2 970 

Burgonya 
18 

850 

15 

290 

23 

020 

22 

280 

Szójabab 2 090 1 390 2 320 2 560 

Napraforgómag 1 680 1 620 2 170 2 670 

Repcemag 1 400 1 550 2 310 2 650 

Étkezési mák 540 500 740 890 

Dohány 1 870 1 700 1 740 1 650 

Cukorrépa 
41 

960 

34 

350 

57 

040 

59 

670 

Rostkender-kóró 8 110 7 070 8 240 - 

Rostlenkóró - - 0 8 250 

Bab 1 180 960 1 560 2 440 

Borsó 2 430 1 840 2 520 2 220 

Lencse 860 1 170 860 1 540 

Silókukorica és csalamádé 
26 

000 

16 

010 

30 

590 

29 

420 

Tavaszitakarmány-keverék (zöld 

súlyban) 
9 850 9 410 

10 

260 
5 660 

Őszitakarmány-keverék (zöld 

súlyban) 
9 900 9 360 

15 

620 

12 

700 

Lucernaszéna  

(széna súlyban) 
5 090 4 240 5 240 5 380 

Vöröshere-széna (széna súlyban) 3 230 2 500 3 280 3 560 

Fejes káposzta 
21 

270 

20 

050 

23 

520 

24 

970 

Vöröshagyma 
19 

350 

18 

690 

26 

070 

22 

190 

Paradicsom 
22 

280 

23 

330 

38 

080 

53 

390 

Zöldborsó  

(hüvelyes súlyban) 
4 370 3 240 5 300 5 600 

Zöldpaprika 
12 

130 

12 

340 

15 

780 

26 

440 

Fűszerpaprika 8 910 6 800 7 950 7 430 

Görögdinnye 
15 

470 

15 

960 

20 

790 

27 

990 

Sárgadinnye 9 900 8 590 
13 

710 

12 

860 
Forrás: KSH 

 



Magyarországon az öntözésre berendezett terület – ahol az öntözés jogi és műszaki 

feltételei is adottak voltak – megközelítette a 400 ezer hektárt (Kapronczai, 2011). Napjainkra 

ez a terület 200 ezer hektár alá csökkent és ennek a területnek is csak mintegy felén folyik 

valóban öntözés (1.2. ábra). 2009-re a vízjogilag engedélyezett területek nagysága 179 ezer 

hektárra csökkent, ami az összes termőterületnek csupán mintegy 2,3%-a. A mezőgazdasági 

területek közül legnagyobb területen a szántó művelési ágban folyik öntözés, ezt követi a 

gyümölcs, a gyep és a szőlő (1.3. táblázat). 

Az öntözés területi eloszlása jelentős inhomogenitást mutat az ország különböző részei 

között. Az alföldi megyékben az öntözött területek mérete jelentősen meghaladja a többi 

országrész összegeit, amit a klimatikus, földrajzi és vízrajzi sajátosságok logikusan 

magyaráznak (1.4. táblázat). 
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1.2. ábra: A megöntözött terület nagysága Magyarországon a vízjogilag engedélyezett 

terület arányában 
Forrás: Kapronczai, 2011 

 

1.3. táblázat: Az öntözött területek nagysága és aránya művelési áganként 

 

Év 

Szántó Gyümölcs Szőlő Gyep 
Mezőgazdasági 

terület 
Meg-

öntözött 

terület, ha 
% 

Meg-

öntözött 

terület, ha 
% 

Meg-

öntözött 

terület, ha 
% 

Meg-

öntözött 

terület, ha 
% 

Meg-

öntözött 

terület, ha 
% 

2002 112212 2,5 7596 7,8 575 0,6 1696 0,2 122079 2,1 

2003 116292 2,6 6869 7,0 79 0,1 1688 0,2 124927 2,1 

2004 87451 1,9 4844 4,7 142 0,2 753 0,1 93190 1,6 

2005 43834 1,0 6527 6,3 39 0,0 193 0,0 50593 0,9 

2006 50540 1,1 3791 3,7 17 0,0 166 0,0 54514 0,9 

2007 72837 1,6 5155 5,1 25 0,0 937 0,1 78955 1,4 

2008 59278 1,3 7585 7,7 16 0,0 320 0,0 67199 1,2 

2009 76323 1,7 7585 7,7 16 0,0 320 0,0 84244 1,5 

Forrás: Kapronczai, 2011 
 



1.4. táblázat: Az öntözött terület nagysága Magyarország megyéiben 
hektár 

Megyék 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Bács-Kiskun 12388 13581 7651 5385 6295 9112 7687 9194 

Baranya 747 569 292 389 394 580 815 470 

Békés 21785 24916 21535 4944 8609 8678 3519 11639 

Borsod-

Abaúj-

Zemplén 

1410 1594 900 858 872 986 185 934 

Csongrád 15092 12862 13094 5403 4415 8292 14665 13600 

Fejér 2291 2456 1687 980 725 1152 795 1897 

Győr-Moson-

Sopron 
2157 4089 1888 1283 1966 1190 1496 1196 

Hajdú-Bihar 27419 25343 18668 6783 12839 23025 14480 27695 

Heves 1984 1612 1632 1418 530 940 1390 403 

Jász-

Nagykun-

Szolnok 

25539 28906 22168 20667 16943 22875 21298 14445 

Komárom-

Esztergom 
626 1071 1035 802 914 1030 73 578 

Nógrád 67 252 203 194 175 156 182 158 

Pest, 

Budapest 
1273 1754 860 735 958 1451 1227 1654 

Somogy 3075 2507 1833 1138 1402 1876 1616 796 

Szabolcs-

Szatmár-

Bereg 

5964 9479 5762 4999 2587 2096 4999 3862 

Tolna 808 918 765 365 359 834 613 733 

Vas 364 371 350 205 222 435 174 176 

Veszprém 696 1074 1315 1376 1019 1275 1562 1495 

Zala 1074 1380 1216 667 896 853 830 794 

Összesen 124759 134731 102856 58591 62120 86836 77606 91719 

Forrás: Kapronczai, 2011 
 

 

1.3.3. Inputanyag felhasználás a növénytermesztésben 

 

 

A fenntartható növénytermesztés alapja, hogy az általa elhasznált nem megújuló 

erőforrásokat visszapótoljuk a termelési folyamatokba. A nagyobb, stabilabb és jó minőségű 

termések elérése érdekében ezért számos un. inputanyagot használunk fel a 

növénytermesztésben, melyek mind a fenti célokat szolgálják. Az inputanyagok 

felhasználásához kapcsolódóan fontos megjegyezni azt is, hogy alkalmazásukkal az 

élelmiszer-biztonsági kockázatokat növelni és csökkenteni is tudjuk. A kulcs ezeknek az 

anyagoknak a szakszerű, előírásokat messzemenően betartó használata. 

 Az inputanyagok lehetnek: 

 műtrágyák, 

 szerves trágyák, 

 növényvédő szerek, 

 növénykondicionáló és növekedésszabályozó anyagok. 

A növényvédő szerek, növénykondicionáló és növekedés szabályozó anyagok 

felhasználására vonatkozóan megállapítható, hogy felhasználásuk volumene gyakran 

évjárattól függően változik (kártevők, kórokozók, gyomnövények felszaporodása a különböző 

évjáratokban), ill. sok esetben attól függően csökken, hogy az újabb hatóanyagokból jóval 

kisebb mennyiségeket szükséges kijuttatni egységnyi területre, mint korábban.  



A tápanyag gazdálkodást tekintve a növénytermesztés jelenlegi helyzete sokkal 

kevésbé tekinthető fenntarthatónak. A szerves- és műtrágya felhasználás jelenlegi szintjén az 

egy hektár mezőgazdasági területre kijuttatott hatóanyag mennyiség jelentősen alulmúlja azt a 

mennyiséget, amelyet kultúrnövényeink kivonnak a talajból és az árunövénytermeléssel 

elhagyja az üzemen belüli körforgást. Egyszóval a növénytermesztés tápelem mérlege 

jelenleg negatív és a talaj tápelemkészletének felélése folyik. A Magyarországon keletkezett 

és felhasznált szervestrágya mennyisége 3-4 millió tonna között ingadozik évente, ami 

mintegy 100-120 ezer hektár trágyázására elegendő csupán. A mezőgazdasági területre 

kijuttatott műtrágya hatóanyag mennyiséget az 1.5. táblázat mutatja be. A tápelem 

visszapótlás alacsony színvonala mellett még az is problémát jelent, hogy a kijuttatott 

tápelemek aránya rendkívül egyoldalú. A kijuttatott NPK tápelemek közül a nitrogén 

mennyisége messze meghaladja a foszfor és kálium mennyiségét. A nem a növény igényeihez 

igazodó tápelem ellátás hatékonysága pedig a műtrágya felhasználás hatékonyságát is rontja, 

ami a jövedelmezőséget hátrányosan befolyásolja. 

 

1.5. táblázat: A mezőgazdasági területre kijuttatott műtrágya hatóanyag mennyiség 

Magyarországon 
kg 

Év 
Nitrogén- Foszfor- Kálium- Összes 

műtrágya, hatóanyagban 

Egy hektár mezőgazdasági területre jutó mennyiség 

2002 52 11 12 74 

2003 49 11 14 75 

2004 50 13 14 77 

2005 44 10 12 67 

2006 50 13 16 79 

2007 55 15 17 87 

2008 51 11 13 74 

2009 48 8 8 64 

Egy hektár szántó-, konyhakert-, gyümölcsös- és szőlőterületre jutó mennyiség 

2002 63 13 15 91 

2003 60 14 18 91 

2004 61 16 18 94 

2005 55 13 15 82 

2006 60 16 19 95 

2007 67 18 21 106 

2008 62 13 15 90 

2009 58 9 10 77 
Forrás: Kapronczai, 2011 

 

 

1.3.4. Multifunkcionális és minőségi növénytermesztés 

 

 

A növénytermesztés napjainkra olyan ágazattá fejlődött, amely az élelmiszer termelés 

mellett számos egyéb funkcióval rendelkezik. 

A növénytermesztés főbb funkciói az alábbiak lehetnek. 

 élelmiszer és takarmány termelés, 

 ipari alapanyagok termelése, 



 energiahordozók, „bioüzemanyagok” alapanyagainak előállítása. 

A növénytermesztés egyéb funkciói: 

 mezőgazdasági, ipari és kommunális hulladékok, melléktermékek 

hasznosítása,  

 a természetvédelem, vízvédelem, tájvédelem szolgálata, 

 szociális igények kielégítése, munkahelyteremtés, 

 élhető, minőségi kultúrkörnyezet megteremtője. 

Magyarország növénytermesztéséről megállapítható, hogy bár a termesztett növények 

köre széles, a szántóföldi földhasználat mégis beszűkült, meglehetősen egyoldalú. A 

termesztett növényeink vetésterületét az 1.6. táblázat mutatja be. A bemutatott adatok alapján 

megállapítható, hogy a szántóterület mintegy felén búzát és kukoricát termesztünk, az egyéb 

gabonafélékkel együtt a gabonák részaránya a szántóföldi vetésszerkezetben a 60%-ot is 

meghaladja. 

A gabonák jelentős vetésterülete főként a kedvező termőhelyi adottságokra, de 

emellett az üzemi adottságokra (gépesítettség) és az utóbbi időben a bioetanol alapanyagokkal 

szembeni kereslet növekedésére (főként a kukoricát érintően) vezethető vissza. 

Az őszi búza tekintetében fontos szempont a minőségi búza előállítása, mivel az 

Európai Unió míg kukorica tekintetében importőr, búza tekintetében exportőr. Hazánk 

búzatermelésének tehát egy kínálati piacon kell megtalálni a helyét, ami csak úgy lehetséges, 

hogy ha jó minőséget állítunk elő. A jó minőség egyaránt jelenti a kedvező beltartalmi 

mutatókat (pl. fehérjetartalom és a hozzá kapcsolódó egyéb minőségi paraméterek), csakúgy, 

mint az élelmiszer biztonság szempontjából értelmezett jó minőséget, a különböző 

szennyeződésektől (pl. mikotoxinoktól) való mentességet. 

A gabonák mellett vetésterületük alapján az olajos növények jelentősége igen nagy, 

ami annak köszönhető, hogy a növényi olajokkal szembeni kereslet és egyben az 

árszínvonaluk is nőtt, főként az Európában kiépült biodízel előállító kapacitások 

növekedésének tulajdoníthatóan. 

A feldolgozó ipar területén történt változások – a feldolgozó kapacitás leépítése – 

következtében sajnos több, korábban nagyobb jelentőségű növény, mint pl. a cukorrépa, a 

hüvelyes és tömegtakarmány növények területe jelentősen lecsökkent. A szántóföldi 

növénytermesztés jelentős mértékű diverzifikálása csak akkor valósulhat meg, ha ezek a 

feldolgozó kapacitások újra növekednek, ismét keresletet teremtve ezek iránt a növények 

iránt. 

A kisebb területen termesztett növények sem tekinthetők azonban jelentéktelennek, 

mivel helyi szinten jelentőségük nagy és fontos szerepet töltenek be abban is, hogy ezeknek a 

növényeknek a termesztéséhez és feldolgozásához kapcsolódó speciális szakértelem 

megmaradhasson és a körülmények kedvező irányú változása esetén ismét növekedhessen 

nemzetgazdasági jelentőségük. 

 



1.6. táblázat: Fontosabb növények vetésterülete Magyarországon 

hektár 

Növénycsoport Növény 1998 2000 2005 2008 

Fontosabb 

gabonafélék 

vetésterülete 

Búza 1 202 502 1 047 505 1 136 525 1 125 629 

Kukorica 1 054 774 1 244 857 1 204 215 1 207 779 

Árpa 379 187 330 672 320 793 333 121 

Rozs 63 396 44 445 46 587 44 140 

Zab 54 180 63 278 66 964 63 480 

      

Fontosabb ipari 

növények 

vetésterülete 

Szójabab 23 962 22 317 33 800 29 339 

Napraforgómag 441 901 320 269 518 623 557 156 

Repcemag 52 209 121 838 122 723 251 911 

Étkezési mák - - - - 

Dohány 6 923 5 849 6 716 5 845 

Cukorrépa 83 114 60 318 62 179 12 530 

Rostkender-kóró 1 077 69 585 - 

Rostlenkóró - 5 - 4 

      

Fontosabb száraz 

hüvelyes növények 

vetésterülete 

Bab - - 1 288 547 

Borsó 57 589 29 117 18 476 17 261 

Lencse - - 514 28 

      

Fontosabb 

takarmánynövények 

vetésterülete 

Silókukorica és 

csalamádé 
140 493 100 577 94 310 89 819 

Tavaszi 

takarmánykeverék 
- - - - 

Őszi 

takarmánykeverék 
- - - - 

Lucernaszéna 224 143 165 351 156 519 136 868 

Vöröshere-széna 11 361 9 746 8 335 6 106 

      

Zöldségfélék 

betakarított területe 

Fejes káposzta 6 501 3 995 3 922 2 619 

Vöröshagyma 6 137 4 807 2 900 2 566 

Paradicsom 12 613 6 049 3 564 2 275 

Zöldborsó 13 126 15 269 13 748 19 791 

Zöldpaprika 6 138 4 302 2 778 2 552 

Fűszerpaprika 6 770 5 385 5 649 1 535 

Görögdinnye 6 727 7 864 10 167 7 870 

      

Burgonya vetésterülete 

 

 

54 538 46 277 25 902 25 462 

Szőlőterület 99 099 88 672 86 028 75 776 
Forrás: KSH 

 

 



1.4. Összefoglalás 

 

 

A fenntarthatóság magába foglalja azt az igényt, hogy természeti erőforrásainkat olyan 

mértékben használjuk fel amely a jelen generációk igényeit és törekvéseit úgy elégíti ki, hogy 

az a jövő generációk igényeinek kielégítését nem veszélyezteti. A növénytermesztésben ezt a 

szemléletet leginkább a talaj és a víz fenntartható használatát célzó földhasználattal érhetjük 

el olymódon, hogy a növénytermesztési technológiák és a felhasznált inputanyagok minél 

hatékonyabban szolgálják a produktivitást és a minőségi növényi termék előállítást. 

Mindeközben szemelőtt tarva azt a kritériumot, hogy a talaj termőképességét és szélesebb 

értelembe véve a környezet állapotát fenntartsuk, ill. lehetőleg javítsuk. A földhasználati ágak 

magyarországi megoszlása napjainkban meglehetősen egyoldalú, dominál a szántó és azon 

belül a gabonák részaránya, aminek többnyire piaci és gazdaságszerkezeti okai vannak. Ezen 

tényezők megváltozása eredményezheti elsősorban mezőgazdaságunk diverzifikáltságának 

növekedését. 

 

 

1.5. Felhasznált és ajánlott irodalom 

 

Ángyán J. – Jolánkai M. (2004): A fenntarthatóság és mezőgazdasági ismérvei. In: 

Alkalmazkodó növénytermesztés, környezet- és tájgazdálkodás (szerk. Ángyán J. – 

Menyhért Z.). Szaktudás Kiadó Ház, Budapest. 

Kapronczai I. (2011): A magyar agrárgazdaság az EU-csatlakozástól napjainkig. 

Szaktudás kiadó Ház, Budapest. 

Tóth G. (2003): Fönntartható mezőgazdasági földhasználat: az integrált tervezés 

lehetőségei. Földrajzi értesítő. LII. 3-4. 215-227. 

 

 

Kérdések: 

Ismertesse a fenntarthatóság fogalmát, ismérveit! 

Ismertesse a mezőgazdasági földhasználat jellemzőit! 

Ismertesse a mezőgazdasági földhasználat intenzitási szintjeit! 

Jellemezze a növénytermesztési ágazat helyzetét, földterület használatát hazánkban! 

Jellemezze a növénytermesztési ágazat vízkészlet hasznosítását hazánkban! 

Értékelje a tápanyag-gazdálkodás jelenlegi helyzetét a fenntarthatóság szempontjából! 

Ismertesse a növénytermesztés főbb funkcióit! 

 



2. A növénytermesztés agroökológiai feltételrendszere, biológiai alapok 
 

 

A környezeti tényezőkkel szemben a növényeknek különböző mennyiségi és minőségi 

igényük van. A különböző környezeti tényezők egymástól nem függetlenek, hanem 

együttesen hatnak a különböző növényi életfolyamatokra. 

A növénytermesztést befolyásoló tényezőket az alábbiak szerint csoportosíthatjuk: 

1. klimatikus tényezők 

 fény 

 hőmérséklet 

 szél 

 csapadék 

2. hidrológiai tényezők 

3. talaj 

 

 

2.1. Klimatikus tényezők 

 

 

Magyarország a mérsékelt égövi, kontinentális éghajlati zónában helyezkedik el. 

Egyes tájainak klímája között viszont jelentős eltéréseket tapasztalhatunk. Ezt az eltérést az 

éghajlatot kialakító tényezők különbözősége okozza, melyek a napsugárzás, tengerszint feletti 

magasság, domborzat, földfelszín anyaga, növényzet, és a légkörzés. 

 

 

2.1.1. A fény, mint klimatikus tényező 
 

 

A fény elsődleges és pótolhatatlan tényező a klimatikus tényezők sorában. A Napból a 

földfelszínre elektromágneses sugárzás útján hatalmas mennyiségű energia érkezik a Földre. 

Ez az energia a szén-dioxid asszimilálás és szervesanyag előállítás forrásaként funkcionál. 

A földfelszínre jutó energia mennyisége az alábbi tényezőktől függ: 

 • a besugárzás szöge, 

 • a sugár légkörben megtett útjának hossza, 

 • a tengerszint feletti magasság, 

 • a légkör tulajdonságai (páratartalom, összetétel, szennyeződés stb.). 

Magyarországra érkező globálsugárzás a nyári félévben 3200-3600 MJ/m2. A 

globálsugárzás egész évi átlagértéke (1951-1980 közt mért adatok alapján) 4300-4800 MJ/m
2
. 

A felszínre jutó globálsugárzás egy része visszaverődik, másik részét a földfelszín 

elnyeli. A visszavert sugárzás arányát a beeső globálsugárzáshoz viszonyítva albedónak 

nevezzük.  

A felszín albedóját befolyásolja: 

 • a szín, 

 • a nedvességállapot, 

 • az érdesség, 

 • a felszínt borító anyag. 

Magyarországon a napfénytartam évi összegének maximális értéke 2150 órát is 

meghaladhatja az ország déli részén. A minimális érték pedig nem éri el az 1900 órát, ez 

ország nyugati és északi részére jellemző. A napfénytartam havi átlaga a legalacsonyabb 

decemberben: 40-55 óra. A legmagasabb júliusban 250-300 óra. 



2.1.1.1. A fény hatása a növényre 
 

 

A fény ökológiai jelentősége függ attól, hogy  

 • milyen a növényeket érő látható és láthatatlan sugarak aránya, illetve, 

hogy 

 • a sugárzás direkt, vagy szórt formában jut-e el a növényhez. 

A növényzet által elnyelt sugárzást hatásmechanizmusa szerint három csoportba 

soroljuk: 

1. termikus hatás, 

2. biokémiai hatás, 

3. fotomorfogenetikus hatás. 

Termikus hatás annyit jelent, hogy a sugárzás 70%-a hőenergiává alakul. A hőenergia 

nagyobb része párolgásra (evaporávió) és növények általi párologtatásra (transzspiráció) 

fordítódik. A másik része a környező levegő melegítésére használódik fel. 

Biokémiai hatás során a sugárzás 1-5%-a a fotoszintézisre fordítódik. 

A fotomorfogenetikus hatás a sugárzásnak a növény növekedésére és fejlődésére 

gyakorolt hatását jelenti. 

A fotomorfogenetikus hatást befolyásolja: 

 • az érkező sugárzás energiája, 

 • a sugárzás időbeli periódikus változása, 

 • a sötét és világos időszakok váltakozása, 

 • a sötét és világos időszakok hossza. 

Fotoperiodusnak nevezzük a növények válaszreakcióját a nappalok és az éjszakák 

relatív hosszára. 

A fotoperiodus hossza alapján a növényeket három csoportba sorolhatjuk: 

• A rövid napszakos növények virágképződése bőséges és gyors, ha a napi 

fotoperiódus 12 óránál rövidebb. Ide soroljuk az alábbi növényeket: köles, szója, 

rizs, kukorica, kender, cirok, uborka; 

• A hosszú napszakos növények napi fotoperiódusa 12-14 óránál hosszabb. Hosszú 

napszakos növények a kalászos gabonák, len, burgonya, vöröshere, lucerna, répa, 

káposzta, borsó, fűfélék; 

• A közömbös növények fejlődése a nappal hosszúságától független. Ilyen növény 

például a napraforgó vagy a paradicsom. 

 

 

2.1.2. A hőmérséklet 

 

 

A hőmérséklet az élet meghatározó tényezője. A termesztett növények földrajzi 

elterjedésében a hőmérséklet tér- és időbeli alakulása az egyik meghatározó tényező. A 

napsugárzás útján érkező energiát a felszín elnyeli. A levegő, valamint a felszín alatti rétegek 

felmelegedése a felszíntől indul ki.  
Növénytermesztés szempontjából nagyon fontos tényező a tenyészidőszak alatti 

hőmérséklet összege. Tenyészidőszaknak az utolsó ártalmas tavaszi és az első ártalmas őszi 

fagy közötti időszakot értjük. A csírázáshoz rendszerint alacsonyabb hőmérséklet, a 

növekedéshez magasabb hőmérséklet szükséges.   

Magyarország évi középhőmérséklete a sík területeken 9-11 Celsius fok. A 

hőmérsékletet nagyban befolyásolja a domborzat, mivel a fent említett érték hegységeinkben 

csak 6-7°C körül alakul. Az évi középhőmérsékletet befolyásolja hazánkban még a földrajzi 



elhelyezkedés is, az ország északi és déli vidékei között 3°C különbség is előfordulhat. A 

leghidegebb hónap a január, melynek középhőmérséklete -4°C - 0°C. A legmelegebb hónap a 

július, melynek középhőmérséklete 19-22°C fok között alakul. 

 

 

2.1.2.1. A hőmérséklet közvetlen és közvetett hatásai 

 

 

A növények növekedéséhez és fejlődéséhez meghatározott hőmennyiség és hőbehatási 

időtartam szükséges. A hőmérséklet hatása lehet közvetlen és közvetett. 

A hőmérséklet közvetlen hatással van az élettani folyamatokra: 

 a fotoszintézisre, 

 a légzésre (a hőmérséklet emelkedésével fokozódik), 

 a gyökerek vízfelvételére. 

A hőmérséklet közvetett hatással van: 

 a talaj mikrobiológiai tevékenységére, a talajlevegő hőmérsékletének és 

összetételének befolyásolásán keresztül, 

 a hosszúnappalos növények jarovizásciós folyamatainak megindulására, 

 a növények termeszthetőségére, és terméshozamára. 

A túlságosan magas és alacsony hőmérséklet egyaránt káros – gyakran 

visszafordíthatatlan - hatást gyakorol a növényekre. 

A fagy károsító hatásai: 

 megfagyás: a növény teste fagypont alá hűl és megindul benne a jégképződés. 

A plazmából kifagyó víz elroncsolja a membránokat és a sejtek közti járatokat; 

 kifagyás: A növény nem képes a fagyott talajból vizet felvenni; 

 ráfagyás: a csapadék ráfagy a növényre, amely a jégpáncél alatt nem képes 

lélegezni, a ránehezedő súlytól fizikai károsodás éri; 

 felfagyás: A nappali gyors hóolvadáskor az olvadékvíz a felszíni hézagokat 

eltelíti, majd az éjszakai fagyás hatására képződött jég a talajfelszínt a 

növényzettel együtt megemeli, ezzel eltépve a gyökérzetet; 

 kipállás: A növény oxigénhiány hatására kipusztul, melyért a huzamosabb 

ideig fennálló növényt borító jégpáncél felelős. 

A téli fagykárok mérsékelhetők vagy megelőzhetők: 

 tél, ill. fagyálló növényfajták, ill. hibridek nemesítésével, 

 megfelelő termesztéstechnológiával, 

 a károsodott növényzet kora tavaszi ápolásával, 

 a kiritkult növényállomány feljavításával, rávetéssel. 

 

 

2.1.3. A szél 

 

 

Szélnek nevezzük a levegő vízszintes irányú mozgását. A szél az éghajlat 

kialakulásában jelentős szerepet játszik, ezért fontos ökológiai tényező. 

A szél irányán azt az égtájat értjük, amelyről a szél érkezik. Uralkodó széliránynak 

nevezzük azt a szélirányt, amelynek a gyakorisága a legnagyobb. Hazánk nyugati és középső 

területein az északnyugati szelek az uralkodók, míg a Dunántúl nyugati részén északi, a Tisza 

és a Körösök közti területeken illetve a Tiszántúl egyes területein északkeleti szelek fújnak 

(2.1. ábra). 



A szél sebességén az áramló légrészecskék időegység alatt megtett útját értjük. A 

legszelesebb időszak tavasz eleje, átlagos havi értéke 2,5-4,5 m/s (9-16 km/h), majd ezt 

követően nyár végéig, ősz elejéig fokozatosan csökken. A szélsebesség átlagos havi értéke 

ekkor csupán 1,5-3,5 m/s (5-13 km/h). 

 

 
2.1. ábra: Az uralkodó szélirányok területi eloszlása Magyarországon 

Forrás: Szász, 1997 

 

 

2.1.3.1. Szél káros és kedvező hatásai 

 

 

A levegő mozgásának káros hatásai: 

 fokozza az evapotranszspirációt, 

 megváltoztatja a növényállomány belsejében kialakult mikroklímát, 

 a tavaszi szárító szél gátolja a magvak csírázását, a fiatal gyenge növények 

fejlődését, 

 akadályozza a rovarok általi megporzást, 

 talajpusztulást okozhat (szélerózió, más néven defláció), 

 késő tavaszi és nyári szélviharok a növényeket kidönthetik, szárukat eltörhetik, 

 téli szélvihar a havat egyes helyekről teljesen elhordhatja, máshova pedig 

károsan vastag rétegben felhalmozza, 

 esőszerű öntözésnél zavarja, illetve megakadályozza a vízeloszlás 

egyenletességét. 

 

A szél kedvező hatásai: 

 ellensúlyozhatja a negatív időjárási tényezőket, 

 tavaszi, böjti szelek szárítják a művelésre még alkalmatlan talajt, 

 elősegíti a beporzást, és a jó megtermékenyülést, 

 finom por és löszhordással gazdagíthatja a talajt. 

 

 



2.1.4. Csapadék 
 

 

A termést meghatározó egyik legfontosabb természeti tényező a csapadék. 

A csapadék különböző formákban jelenhet meg, ezek az eső, jégeső, ónoseső, hó. A 

felszín közelében keletkezett csapadékok lehetnek harmat, dér és zúzmara. 

Hazánk területére lehulló csapadék általában nem elégíti ki a növények igényét. A 

csapadék térben és időben egyaránt rendkívül változékony elem. 

Az évi átlagos csapadék mennyiség hazánkban 500-800 mm. A legtöbb csapadék az 

Alpokalján, a legkevesebb az Alföld déli részén hullik. 

A csapadék időbeli eloszlása is egyenlőtlen hazánkban. A nyári félévben a lehullott 

csapadék mennyisége általában jelentősen meghaladja a téli félévben lehullott csapadék 

mennyiségét. Meg kell azonban jegyezni, hogy a nyári félév nagyobb mennyiségű 

csapadékának hasznosulása meglehetősen rossz a nagyobb mértékű evaporáció és a nagy 

intenzitású csapadékhullás (záporok, zivatarok) előfordulása miatt. A csapadék intenzitása 

ilyenkor ugyanis gyakran meghaladja a talaj vízbefogadó képességét és a felszínre lehullott 

csapadék a vízzel telített talajfelszínen horizontálisan, ill. a lejtő irányában mozogni kezd, 

ezért a lehullott csapadék jelentős része elfolyik, sok esetben súlyos eróziós károkat okozva. 

Legtöbb csapadékra általában júniusban számíthatunk, mennyisége 70-90 mm körül alakul. 

Legkevesebb csapadék január-február hónapokban hullik, átlagos mennyisége 30-35 mm 

havonta. 

 

 

2.1.4.1. A csapadék hatása a növényre 

 

 

A növények egyik fontos jellemző értéke a vízigény. Vagyis az az egységnyi idő alatt 

felvett vízmennyiség, amellyel az anyagcsere-folyamatok zavartalanul mehetnek végbe. 

Maximálisnak nevezzük azt a vízigényt, amelyet a növény károsodás nélkül képes 

elfogyasztani a talajból. Minimális vízigény az a legkisebb vízmennyiség, amelynél a 

növényben károsodás nem következik be a vízhiány miatt. 

Tekintettel arra, hogy a talajban lévő vízre többféle erő is hatást gyakorol (pl. 

gravitációs, kapilláris, adhéziós, ozmózisos erők), a talaj teljes vízkészlete nem felvehető a 

növények számára. Abban az esetben, amikor a talaj vízkészlete csökken és a talajban maradt 

vízre ható erők már nagyobbak a növény gyökerének szívóerejénél, a növény nem tud vizet 

felvenni. Ezt a pontot nevezzük hervadás pontnak és az ez alatti vízkészletet a talaj holtvíz 

tartalmának hívjuk. A huzamos ideig tartó hervadáspont alatti nedvességtartalom fennállása 

esetén a növény vízfelvételi lehetőség hiányában elpusztul. A hervadáspont feletti – a gyökér 

szívóerejénél kisebb erők hatása alatt álló, a növény számára felvehető - nedvességtartalmat 

hasznosvíz tartalomnak (diszponibilis víz) nevezzük. Amint a túlságosan kevés, úgy a 

túlságosan sok víz is kedvezőtlen a növények fejlődése szempontjából, mivel a levegő 

kiszorulásával a gyökérlégzés is korlátozottá válik, továbbá a talajban lejátszódó aerob 

folyamatokat is gátolja (pl. aerob mikroorganizmusok tevékenysége, mineralizáció), valamint 

jelentős lehet a kilúgzás.  

 

 



2.2. Hidrológiai tényezők 

 

 

A talaj hidrológiai tényezői alapvetően meghatározzák a talaj vízháztartását. A 

növénytermesztés során alkalmazott eljárások nagymértékben befolyásolhatják a hidrológiai 

tényezőket. Ezért megfelelő művelési eljárásokkal kedvezően hathatunk ezekre a tényezőkre, 

csökkenthetjük a talaj aszály- és belvízérzékenységét. 

A talaj hidrológiai sajátosságai az alábbi tényezőkre hatnak: 

 a talaj hő-, víz- és tápanyaggazdálkodására 

 eróziós viszonyokra 

 aszályérzékenységre 

 belvízérzékenységre 

A hidrológiai tényezőket befolyásolja a  

 földrajzi helyzet 

 domborzat 

 kitettség 

 a térség hidrogeológiai tulajdonságai 

A talaj vízmérlege: Vízkészletváltozás = beérkező vízmennyiség - vízveszteség 

Belvíznek nevezzük a termelést akadályozó káros vízbőséget a talaj felszínén és 

termőrétegben. 

 

 

2.3. Talajtényezők 

 

 

Talajnak nevezzük a földfelszín legkülső termékeny szilárd rétegét, ami a növények 

felszín alatti szerveinek élettere, képes biztosítani a növények számára szükséges vizet, 

tápanyagokat, ugyanakkor a gyökérlégzéshez szükséges oxigént (talajlevegő) is. Funkcióinál 

fogva így lehetővé teszi az elsődleges biomassza képződését. 

A víz, a tápanyagok és az oxigén biztosításán kívül a növények fejlődése 

szempontjából nagy jelentősége van a talaj hőgazdálkodásának is. A talaj hőmérséklete döntő 

jelentőségű lehet a talajba elvetett magok csírázása szempontjából. A tavaszi vetésű növények 

vetésidejét – amikor a tél elmúltával a csírázást vízhiány többnyire nem korlátozza - általában 

a talajhőmérséklet határozza meg, de emellett a talajban lejátszódó mikrobiális tevékenység – 

és az ehhez kapcsolódó mineralizációs folyamatok - intenzitását is alapvetően befolyásolja. 

 

 

2.3.1. A talaj víz-, levegő- és hőgazdálkodása 

 

 

2.3.1.1. A talaj vízgazdálkodása 

 

 

A talaj vízgazdálkodását több tényező befolyásolja, ezek az alábbiak: 

 a talajban található víz mennyisége, 

 a víz mozgékonysága, 

 a víz térbeli és időbeni eloszlása. 

A talajban található víz mennyiségét, a talaj nedvességtartalmával fejezhetjük ki, 

melyet megadhatunk tömeg %-ban (m/m%), térfogat %-ban (v/v%), mm-ben és m
3
-ben. 



A víz mozgékonysága azt jelenti, hogy a talajban lévő víz a rá ható erők (gravitációs, 

kapilláris, adhéziós, ozmózisos) eredőjeként képes-e, ill. milyen mértékben és irányban képes 

helyet változtatni. A víz mozgékonysága alapvető feltétele a talajban lejátszódó 

anyagforgalmi folyamatoknak is. Hatására kimosódási (kilúgzási) és felhalmozódási 

folyamatok egyaránt lejátszódhatnak a talajszelvényben. Amikor a talaj hőmérséklete 

fagypont alatt van, a víz mozgása is gátolt. 

A talajnedvesség időbeni és térbeni eloszlása egyenlőtlen. A nedvességkészlet 

maximumát tél végén éri el, minimumát pedig augusztus hónapban. A térbeni eloszlás 

egyenlőtlenségét a különböző talajtípusok eltérő nedvességtartalma okozza. 

A talaj vízgazdálkodása szempontjából fontos megemlítenünk a talaj vízbefogadó 

képességét. Ez a tulajdonság két tényezőtől függ, melyek a víznyelő-, illetve a vízáteresztő 

képesség. A talaj víznyelő képességén azt az időt értjük, mely alatt a talaj felületén adott 

mennyiségű víz a talajba szivárog. A vízáteresztő képesség adott talajszelvényen egységnyi 

idő alatt áthaladó víz mennyiségét jelenti.  

Mezőgazdasági szempontból elsődleges feladat a talajok vízbefogadó képességének 

javítása, valamint a nedvességvesztés csökkentése. Ezért fontos feladat az őszi alapműveléssel 

egy kedvező talajállapot kialakítása, mellyel elősegíthetjük az őszi és téli csapadék talajba 

jutását, illetve annak tárolását. Jelentős szerepe van még a szakszerűen végzett tarlóhántásnak, 

mellyel csökkenthetjük a talaj nedvességvesztését. 

 

 

2.3.1.2. A talaj levegőgazdálkodása 

 

 

A talajnak a víz és a tápanyagok biztosítása mellett levegő tartalommal is kell 

rendelkezni, mivel a gyökér- és talajlégzéshez szükséges oxigént szintén biztosítania kell, ill. 

a gázcserének is közeget biztosít. 

A talajlevegő szerepe: 

 befolyásolja a növények oxigénellátását, 

 részt vesz a talajbiológiai folyamatokban, 

 befolyásolja a kémiai folyamatok intenzitását. 

A talajlevegő mennyisége: A talaj minimális levegőkapacitását nagymértékben 

befolyásolja a talaj szerkezete. A növények számára a legkritikusabban a kötött, leromlott 

szerkezetű, erősen tömörödött talajok, melyekben tartós levegőhiány léphet fel. Ezért a levegő 

ellátottság javítása érdekében célszerű lazító eljárások alkalmazása. 

A talajlevegő összetétele nem azonos a légköri levegőével, amelyet a 2.1. táblázat 

mutat be. 

 

2.1. táblázat: A légkör és talajlevegő összetétele 

 

Levegő N% O2 % CO2 % 

Légkör 79,01 20,96 0,03 

Talaj 79,20 20,60 0,20-0,70 
Forrás: Stefanovits, 1992 

 

A különbség a szén-dioxid és oxigén tartalom arányában mutatkozik, ami általában 

nem nagy. Bizonyos esetekben azonban a talaj széndioxid tartalma 5-10%-ra megnőhet, ezzel 

az oxigén tartalom 10% alá csökkenhet, ami a növények anyagcsere-folyamataiban zavarokat 

idézhet elő. 

 



2.3.1.3. A talaj hőgazdálkodása 

 

 

A talaj két hőforrásból nyeri energiáját, a napsugárzásból és a föld belső hőjéből. A 

talaj felmelegedésének mértékét a talaj hőkapacitása határozza meg, vagyis az a 

hőmennyiség, amely az 1 cm
3
 térfogatú, eredeti szerkezetű talaj hőmérsékletét 1°C fokkal 

emeli. A hőgazdálkodás szempontjából fontos tulajdonság a talaj hővezető képessége, amely 

az a hőmennyiség, amely a talaj 1 cm
3
 keresztmetszetén másodpercenként áthalad, ha a 

hőmérséklet változás a keresztmetszetre merőlegesen mérve 1°C/cm. A hőmérséklet-vezető 

képesség a hővezető képesség és hőkapacitás hányadosa, azt fejezi ki, hogy mekkora a 

talajban áramló hő melegítő hatása. 

Hőkapacitás és hővezető képesség szempontjából kedvezőtlen talajok a homoktalajok, 

mivel felsőbb rétegei nyáron erősen felmelegszenek. A vályogtalajok hőgazdálkodása igen 

kedvező, felsőbb rétegei nem melegszenek fel túlságosan és lehűlése sem túlzott mértékű. Az 

agyagtalajok hőkapacitása és hővezetőképessége igen nagy, tavasszal nehezen melegszenek 

fel. 

 

 

2.3.2. A talaj szerkezete és állapota 

 

 

A talaj szerkezete, szerkezeti elemeinek térbeli elhelyezkedése, ill. a szerkezeti elemek 

közötti pórustér nagysága, valamint ezen belül a különböző méretű pórusok funkcionális 

megoszlása alapvetően meghatározza a talaj víz-, levegő- és hőgazdálkodását. 

 

2.3.2.1. A szemcseösszetétel 

 

A talajok különböző méretű szemcsékből állnak, melyeket a 2.2. és 2.3. táblázatok 

szerint csoportosíthatunk. 

Az egyes szemcsecsoportok eltérő fizikai tulajdonságokkal bírnak, ezért a 

szemcseösszetételtől függően az egyes talajok művelhetősége jelentősen eltér egymástól. 

 

2.2. táblázat: A talajok szemcsefrakcióinak mérethatárai a Nemzetközi Talajtani 

Társaság (Atterberg-féle) rendszere szerint 

  

Szemcsefrakció mérete (mm) Szemcsefrakció neve 

<0,002 agyag 

0,002-0,020 iszap 

0,020-0,200 finom homok 

0,200-2,000 durva homok 

>2,000 kő, törmelék, kavics 
Forrás: Filep, 1999 

 

Az agyagfrakció szemcséi közt jelentős a tapadóerő, ezért jó a vízmegkötő 

képességük. Köztük lévő pórusok kicsik, ezért rossz a vízvezető képességük, de jó a víztartó 

képességük. 

Az iszapfrakció szemcséi erősen tapadnak egymáshoz, köztük lévő pórusok kicsik, 

ezért kevésbé vezeti a vizet, de jobb a víztartó képessége, mint a homoknak. 

A homokfrakció jelentéktelen tapadóerővel bír. Pórusai nagy átmérővel rendelkeznek, 

ezért jó vízvezető képességgel rendelkezik. 



 

2.3. táblázat: A talajok szemcsefrakcióinak mérethatárai az USDA (United States 

Department of Agriculture) rendszere szerint 
 

Szemcsefrakció mérete (mm) Szemcsefrakció neve 

<0,002 agyag 

0,002-0,050 iszap 

0,050-0,100 finom homok 

0,100-0,500 közepes homok 

0,500-1,000 durva homok 

1,000-2,000 nagyon durva homok 

>2,000 kő, törmelék, kavics 
Forrás: Filep, 1999 

 

 

2.3.2.2. A talajok osztályozása szemcseösszetétel alapján – a fizikai féleség 

 

 

A talajt alkotó ásványi alkotórészek méret szerinti megoszlásának kifejezője a fizikai 

talajféleség. A talajokat a szemcseösszetétel (textúra) alapján különböző textúra csoportokba 

lehet sorolni. Az értékelés a három fő szemcsefrakció (homok, iszap, agyag) arányán alapul.  

Durva textúrájú, vagy laza talajoknak nevezzük a homok, a vályogos homok, és a 

homokos vályogtalajokat. Finom textúrájú, vagy kötött talajoknak nevezzük az agyag-, vagy 

agyagos talajokat. Közepes textúrájúak a vályog és az iszaptalajok. 

A textúra osztály megállapítása lehetséges diagramok segítségével (2.2. ábra), vagy 

más talajfizikai jellemzők alapján (2.4. táblázat). 

 

 
 

2.2. ábra: A textúraosztály megállapítására szolgáló háromszögdiagram az USDA 

rendszere szerint 
Forrás: Filep, 1999 

 



2.4. táblázat: A textúraosztály megállapítására szolgáló talajfizikai jellemzők 

határértékei ásványi talajoknál 
 

Textúra csoport 
Leiszapolható 

rész% (<0,02 mm) 

Aranyféle kötöttség 

(KA) 

Higroszkópossági 

érték (hy %) 

Durva homok <10 <25 <0,5 

Homok 10-20 25-30 0,5-1,0 

Homokos vályog 20-35 30-38 1,0-2,0 

Vályog 35-60 38-42 2,0-3,5 

Agyagos vályog 60-70 42-50 3,5-5,0 

Agyag 70-80 50-60 5,0-6,0 

Nehéz agyag >80 >60 >6,0 
Forrás: Filep, 1999 

 

 

2.3.2.3. A talaj szilárdsága és művelhetősége 

 

 

A talaj szilárdságán a talaj külső, mechanikai terhelésekkel szembeni 

ellenállóképességét értjük. A talaj szilárdságát befolyásoló tényezők: 

 nedvességtartalom, 

 szemcse- és agyagásvány összetétel, 

 kicserélhető kationok mennyisége és összetétele, 

 szervesanyag tartalom, 

 térfogattömeg, 

 pórusok méret szerinti eloszlása és kontinuitása. 

A talaj konzisztencia állapota a nedvességtől függően lehet: 

 szilárd, 

 félig szilárd, 

 képlékeny, 

 folyós. 

A talaj szilárdsága – más néven konzisztencia állapota – a talaj pillanatnyi 

művelhetőségi állapotát is befolyásolja. A konzisztencia állapot egyes esetekben akár 

lehetetlenné is teheti a talaj művelhetőségét, más esetben pedig a talajművelés eszközének 

helyes megválasztásában kell figyelembe vennünk. A talaj konzisztencia állapotának 

figyelmen kívül hagyásával végzett helytelen talajműveléssel jelentős károkat okozhatunk a 

talaj szerkezeti állapotában, ezen keresztül pedig víz- és levegőgazdálkodásában. A talaj 

konzisztencia állapotától függő művelhetőségét a 2.5. táblázat mutatja be. 

A zsugorodási határnál kisebb nedvességtartalomnál a műveléskor rögös állapotot 

kapunk. A zsugorodási határnál nagyobb nedvességtartalomnál a talaj morzsalékossá válik. A 

művelés szempontjából a legkedvezőbb a képlékenységi és zsugorodási határ közötti félig 

szilárd konzisztencia állapot. 

Ha a talaj nedvességtartalma meghaladja a képlékenységi határt, a talaj ragadóssá, 

képlékennyé válik, műveléskor kenődik, taposás hatására tömörödik. 

A tapadási határt elérő nedvességnél a talaj tapad a sima felületekhez. 

 



2.5. táblázat: Vályog- és agyagtalajok konzisztenciaállapota, művelhetősége és 

tömöríthetősége 

 
Konzisztencia 

határok 

Konzisztencia 

állapot 

Érzékszervi 

vizsgálat 

eredménye 

Művelhetősége Tömöríthetőség Talajt ért 

mechanikai 

terhelés 

hatása 

 

 

 

Zsugorodási 

határ (Zsh)→ 

 

 

 

Képlékenységi 

határ (Ph)→ 

 

 

Tapadási határ 

(Th) → 

 

Folyási határ 

(Fh)→ 

szilárd száraz 

tapintású, 

nem 

formálható 

nehezen 

művelhető 

(rögös, hantos) 

csekély nem tömörít 

félig szilárd nedves 

tapintású, a 

talaj 

sodrásakor 

töredezik 

művelés 

szempontjából 

optimális 

állapot 

növekvő tömörít 

kemény 

képlékeny 

sodorható, de 

nem ragad 

korlátozottan 

művelhető 

(kenődő) 

maximális igen erősen 

tömörít, 

szerkezet-

romboló 

lágy képlékeny ragadós 

talajpaszta 

nem művelhető csökkenő erősen 

szerkezet-

romboló 

folyós talaj 

szuszpenzió 

- nincs - 

Forrás: Filep, 1999; Rátonyi, 2006 

 

 

2.3.3. Talajtípusok 

 

 

A talajtípusba, mint rendszertani egységbe soroljuk azokat a talajokat, melyek a 

hasonló környezeti tényezők (éghajlat, víz, talajképző kőzet, növényzet) együttes hatására 

alakultak ki, a talajfejlődés folyamán hasonló fejlődési állapotot értek el és egyazon 

folyamattársulás által jellemezhetők. A talajtípusok osztályai főtípusba, típusba és altípusba 

sorolhatók. A talajképződési folyamatokat meghatározó környezeti tényezők főtípusok 

kialakulásában játszott szerepét a 2.3. ábra szemlélteti. A talajtípusok csoportosítását a 2.6. 

táblázat mutatja be. 

A váztalajok képződésében a biológiai folyamatok hatása korlátozott, amely a 

talajképző kőzet tulajdonságainak vagy a felszín állandó, gyors változásának következménye. 

A kőzethatású talajok közé soroljuk azokat a talajokat, amelyekre erőteljes 

humuszképződés, valamint a talajképző kőzet tulajdonságaitól jelentősen függő szerves-

ásványi kolloid kialakulás a jellemző. 

A barna erdőtalajok keletkezésében a talajt takaró erdő és fás növényzet játszik 

szerepet. Az általuk teremtett mikro- és talajklíma, a fák által termelt és földre hulló szerves 

anyag, és az ezt elbontó mikroflóra alakítja ezt a talajtípust. Az erdőtalajok általában olyan 

helyeken találhatók, ahol a klimatikus adottságoknak köszönhetően az év bizonyos 

időszakában a pozitív vízmérlegnek köszönhetően kilúgzási folyamatok játszódnak le, ezért 

egyes típusaik jelentősen kilúgzottak is lehetnek. 

A csernozjom főtípusba azokat a talajokat soroljuk, melyekre a humuszanyagok 

felhalmozódása, kedvező morzsalékos szerkezet kialakulása, valamint kalciummal telített 

talajoldat kétirányú mozgása a jellemző. Ez a talaj az ősi füves növénytakaró alatt alakult ki. 

Kialakulásukban a humuszfelhalmozódás számára kedvező kontinentális jellegű klíma 

meghatározó jelentőségű. Mély termőrétegű, kitűnő termékenységű talajok. 



A szikes talajok kialakulásában a vízben oldható sók (elsősorban a nátriumsók) 

felhalmozódása játszik döntő szerepet. 

A réti talajok keletkezésénél az időszakos túlnedvesedés játszott jelentős szerepet. Az 

időszakos vízhatására beálló levegőtlenség szervesanyag felhalmozódást és az ásványi részek 

redukcióját váltja ki. 

A láptalajok állandó vízborításos, vagy az év nagyobb részében víz alatt álló 

területeken képződtek. A talajokra jellemző, hogy a csapadékmentes időszakokban is vízzel 

telítettek voltak. Az elhalt növényzet levegőtlen viszonyok közt bomlott le, alakult át. 

A mocsári és ártéri erdők talajainak kialakítása során az állandó vízbőség és az erdők 

talajalakító hatása együttesen játszik szerepet. 

Az öntéstalajokat és a lejtőhordalék-talajokat a víz szállítóenergiája mozdította el a 

keletkezési helyéről. Az öntés talajok a folyók árterén, a lejtőhordalék talajok a lejtők alján 

találhatóak. 

 

 
 

2.3. ábra: A talajosztályozás főtípusainak rendszere 
Forrás: Filep, 1999 

 

 



2.6. táblázat: Magyarország talajainak genetikai és talajföldrajzi osztályozási rendszere 

 

Főtípus Típus 

Váztalajok 1. Köves szikes váztalaj 

2. Kavicsos váztalaj 

3. Földes kopár 

4. Futóhomok 

5. Humuszos homok 

Kőzethatású talajok 1. Humuszkarbonát talaj 

2. Rendzina 

3. Fekete nyirok 

4. Ranker 

Közép- és délkelet európai barna erdőtalajok 1. Karbonátmaradványos barna erdőtalaj 

2. Csernozjom barna erdőtalaj 

3. Barnaföld 

4. Agyagbemosódásos barna erdőtalaj 

5. Podzolos barna erdőtalaj 

6. Pangóvizes barna erdőtalaj 

7. Kovárványos barna erdőtalaj 

8. Savanyú barna erdőtalaj 

Csernozjom talajok 1. Öntés csernozjom 

2. Kilúgzott csernozjom 

3. Mészlepedékes csernozjom 

4. Réti csernozjom 

Szikes talajok 1. Szoloncsák 

2. Szoloncsék-szolonyec 

3. Réti szolonyec 

4. Sztyeppesedő réti szolonyec 

5. Másodlagosan szikesedett talaj 

Réti talajok 1. Szoloncsákos réti talaj 

2. Szolonyeces réti talaj 

3. Réti talaj 

4. Öntés réti talaj 

5. Lápos réti talaj 

6. Csernozjom réti talaj 

Láptalajok 1. Mohaláptalaj 

2. Rétiláptalaj 

3. Lecsapolt és telkesített rétláptalaj 

Mocsári erdők talajai - 

Öntés- és lejtőhordalék talajok 1. Nyers öntéstalaj 

2. Humuszos öntéstalaj 

3. Lejtőhordalék-talaj 
Forrás: Stefanovits, 1999 

 



2.4. Összefoglalás 

 

 

 A növénytermesztés agroökológiai feltételei alapvetően meghatározzák a termeszthető 

növények körét, a megtermelt termény mennyiségét. Mindemellett jelentősen 

befolyásolhatják a megtermelt termény minőségét és a termésbiztonságot. A környezeti 

feltételeket a zárt termelő létesítményekben befolyásolhatjuk, azonban a szabadföldi 

termesztésben alkalmazkodnunk kell hozzájuk a földhasználat, a biológiai alapok és az 

agrotechnika helyes megválasztásával. 
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Kérdések: 

Ismertesse a fény szerepét a növénytermesztésben! 

Ismertesse a légmozgás szerepét a növénytermesztésben! 

Ismertesse a hőmérséklet szerepét a növénytermesztésben! 

Ismertesse a csapadék és a hidrológiai tényezők szerepét a növénytermesztésben! 

Ismertesse a talaj vízgazdálkodásának jelentőségét, meghatározó tényezőit! 

Ismertesse a talaj levegőgazdálkodásának jelentőségét, meghatározó tényezőit! 

Ismertesse a talaj hőgazdálkodásának jelentőségét, meghatározó tényezőit! 

Ismertesse a talaj szemcseössztételének jelentőségét! 

Ismertesse a főbb talajtípusokat és röviden jellemezze őket! 

 



3. Földhasználati rendszerek és a vetésváltás kérdései 
 

 

3.1. A földművelési rendszerek kialakulása, fogalma 

 

 

A mezőgazdasági földhasználat a mezőgazdasági termelést biztosító, azt kiszolgáló és 

avval kapcsolatban lévő területek (pl. a növénytermesztés, az állattenyésztés és az 

infrastruktúrális háttér) használatát jelöli.  

A földművelési rendszer fejlődése a társadalom termelőerőinek fejlődésével, 

különösen az ipari termeléssel, valamint a tudományos-technikai haladással kapcsolatos.  

A földművelés tudományos alapjainak fejlődésében három periódus különböztethető 

meg: 

1. szakasz: Rabszolgatartó társadalomban a kezdetleges eszközök és a 

talajhasznosítás alacsony színvonala mellett a termelési tapasztalatok nemzedékről 

nemzedékre való átadása a jellemző. 

2. szakasz: A feudalizmus végéig tart, a természettudományok lassú fejlődése 

jellemzi. Egyedüli termelési ág a mezőgazdaság. 

3. szakasz: A kapitalizmus kialakulásával veszi kezdetét. A tudományok gyors 

fejlődése közvetlenül és az ipar fejlődése közvetve is nagy hatással voltak a 

mezőgazdaságra. 

A földművelési rendszerek megkülönböztetésének legfontosabb alapja a 

talajhasznosítás, valamint a termékenység fenntartása és fokozásának módja. A 

talajhasznosítás a művelési ágak viszonyában és a vetésszerkezetben fejeződik ki. Az effektív 

talajtermékenység növelésének módja pedig a termesztett növényi összetételek 

legmegfelelőbb termesztéstechnológiai és meliorációs eljárásaival jellemezhető. 

A földművelési rendszer azokat a komplex és egymással összefüggő 

termesztéstechnológiai, meliorációs és szervezési eljárásokat foglalja magába, amelyek 

egyrészt a talajhasznosítás intenzitását, másrészt a talajtermékenység fenntartását és fokozását 

jellemzik. 

A földművelési rendszereknek vannak olyan általános alkotóelemei, amelyek 

mindegyikben megtalálhatók. Ezek a következők: 

a gazdaság területének agronómiai szervezettsége, vagyis a talajhasznosítás, illetve 

vetésváltás rendszere, 

a talajművelés rendszere, 

a növényvédelem, vagyis a kártevők, betegségek és a gyomok elleni védekezés rendszere, 

a talajvédelem rendszere, 

Az általános alkotóelemekhez, a talaj az éghajlati és egyéb adottságok szerint még 

kiegészítő elemek is kapcsolódhatnak. Ilyenek például a következők: 

az öntözés, 

a vízrendezés (lecsapolás, drénezés), 

a talajjavítás, 

az erdősítés (erdősávok, ligetek). 

A földművelési rendszerek a felsorolt általános és kiegészítő alapelemek szerint 

különböztethetők meg egymástól. Az alkotóelemek szerepének értékelésekor a 

minimumtörvényből kell kiindulni. Ez tehát azt jelenti, hogy mindenekelőtt annak a 

tényezőnek a negatív hatását kell megszüntetni, illetve csökkenteni, amely a legnagyobb 

mértékben korlátozza a többi tényező érvényesülését, vagyis a talajtermékenység növelését.  

 

 



3.1.1. Klasszikus földművelési rendszerek 

 

 

A társadalom és a termelőeszközök fejlődésével a földművelési rendszerek is 

változtak. A fejlődés folyamatát egyes szerzők több, mások kevesebb szakaszra bontják. A 

hazai irodalom lényegében hat klasszikus földművelési rendszert különböztet meg: 

1. parlagos, legelő- és erdőváltó, 

2. ugaros,  

3. vetésváltó, 

4. füves, 

5. szabad, valamint  

6. monokultúrás rendszert. 

 

 

3.1.1.1. Parlagos, legelő- és erdőváltó földművelési rendszer 

 

 

Erre az időszakra jellemző az alacsony népsűrűség, a nomád, vándorló életmód és a 

primitív földművelő eszközök. A földterület egy kis részét a település közvetlen környékén 

művelésbe vonták (a füves területeket feltörték, az erdőt felégették), majd néhány évi 

használat után, miután a folyamatos termesztés következtében a termés jelentősen csökkent, 

parlagon hagytak. Ezeken az elhagyott területeken a természeti adottságoknak megfelelően 

ismét az eredeti ősnövényzet alakult ki. A parlagos, ill. a legelőváltó rendszer a sztyeppes 

(füves), az erdőváltó viszont az erdős övezetek jellemző rendszere volt. 

A parlagos földművelési rendszeren belül a fejlődés két szakasza különböztethető 

meg: az ősparlagos és a parlagos rendszer. Az ősparlagos és parlagos rendszer mindössze 

abban különbözött egymástól, hogy az előbbiben ugyanarra a területre nem tértek vissza, az 

utóbbiban viszont a szóban forgó területet egy idő után ismét szántóföldként hasznosították. 

A parlagos földművelési rendszerben két periódust különböztethetünk meg: 

szántóföldi periódust, mely 4-6 évi talajhasznosítást jelentett, valamint a parlagos periódust, 

mely 50-60 évig tartott. A parlagon hagyott területen kezdetben a gyomok hatalmasodtak el, 

majd később fokozatosan a tájra jellemző füves ősnövényzet alakult ki. 

Koszticsev szerint a parlagon hagyott területen öt fejlődési stádium különböztethető 

meg. Ezek a következők: 

1. gyomos stádium, 1-4 évig (előkészítő stádium), 

2. tarackos stádium, 5-7 évig (előkészítő stádium), 

3. lazán bokrosodó füvek stádiuma, 5-7 évig (szerkezetképző stádium),  

4. sűrűn bokrosodó füvek stádiuma 10-15 évig (trágyázóstádium), 

5. árvalányhajas sztyeppstádium, mely 20 évnél hosszabb ideig is tarthat 

(trágyázóstádium). 

Koszticsev vizsgálatai kimutatták, hogy a víznek ellenállóbb morzsák aránya a 

művelés következtében romlik. A terméscsökkenés legfontosabb okának azonban mégsem a 

szerkezetromlást tartotta, hanem a gyomok nagymértékű elszaporodását, melyet az akkori 

kezdetleges talajművelési „rendszerrel” és eszközökkel nem lehetett megakadályozni.  

Ezekben a rendszerekben a művelésbe vont terület a népesség szükségletének 

közvetlen kielégítését szolgálta. A nomád pásztorkodás színvonalán levő állattenyésztés 

takarmányszükségletét a legelők fedezték. A talaj termékenységének fenntartására és 

helyreállítására nem fordítottak gondot. Ilyen rendszerekre csak akkor volt lehetőség, amikor 

az összterületnek csak 10-20%-át hasznosították. Amikor azonban a szántóföldi periódus már 

nagyobb arányt foglalt el, csökkenteni kellett a parlagoltatás idejét. Így a parlagperiódusból 



kezdetben az árvalányhajas, majd a füves stádiumok maradtak el. Vagyis azok a stádiumok, 

amelyek a talajtermékenység helyreállítását segítették elő. A gyomosodás viszont egyre 

nagyobb méreteket öltött. Ezen okok következtében a termés már nem elégítette ki a 

szaporodó lakosság igényét, és fokozatosan újabb rendszer kialakulása vált szükségessé. 

 

 

3.1.1.2. Ugaros földművelési rendszer 

  

 

Az ugaros földművelési rendszer a parlagos rendszerből fejlődött ki, mely több mint 

ezer évig volt a mezőgazdasági termelés uralkodó formája. A parlagos rendszerhez 

viszonyítva a művelési arányok megváltoztak: 

A települések közvetlen környékén konyhakerti növényeket termesztettek, gyümölcsösöket 

telepítettek.  

A rétek és a legelők főleg a szántónak kevésbé alkalmas területekre szorultak vissza. 

A szántóföldek 50-60, sőt esetenként 80%-án növénytermesztést folyattak. 

Az egész szántóterületet minden évben rendszeresen művelték. A talajtermékenység 

helyreállításának, és fenntartásának érdekében megjelent az ugar, vagyis a talaj egy-két évi 

pihentetése. A gabonafélék 2-3 évi termesztése után egy termesztés nélküli periódus 

következett, de ebben az időszakban is a talajt rendszeresen művelték.  

A pihentetés célja: 

a gyomok irtása,  

a talaj szerkezeti állapotának javítása,  

a talaj vízkészletével való gazdálkodás  

és a természetes tápanyagok feltáródásának elősegítése volt.  

Az ugaros rendszer jellemzője a nyomásos gazdálkodás. A nyomásos gazdálkodás 

fajtái: 

1. A kétnyomásos rendszerben a szántót két részre osztották: az egyik felén gabonát 

termesztettek, a másik felén ugaroltak (gabona-ugar).  

2. A háromnyomásos rendszerben a gabona a terület kétharmadát, az ugar pedig 

egyharmadát foglalta el (gabona-gabona-ugar).  

A szántóföldön tehát kizárólag gabonaféléket termesztettek. Az ipari növények 

termesztése (kender, len) csak a későbbi időszakban kezdődött. A szántóföldeken 

takarmánynövényeket nem termesztettek. A takarmányszükségletet a közös használatban lévő 

réteken és legelőkön fedezték. 

Az ugaros rendszerre jellemző a csekély szakértelem, és az agronómiai tudományi igen 

lassú fejlődése. Ez a rendszer mindenekelőtt saját szükségletre termelt. A társadalmi 

munkamegosztás fejlődött, mely az árutermelés fokozását vonta maga után. Újabb területeket 

vontak szántóföldi művelésbe, az erdők és a legelők rovására. Az erdők csökkenése a 

szántóföldi művelésre hátrányosan hatott (vízgazdálkodás, aszály, erózió). A legelőterületek 

csökkenése viszont az állattenyésztésre volt káros hatással. Az ugarokat legeltetni kezdték, 

ennek következtében a talajállapot romlott, csökkentek a termésátlagok. 

Az ugarok csoportosításai 

1. A német osztályozás szerint: 

a. teljes ugar: a művelése egy évig tart 

b. részleges ugar: az elővetemény betakarítását (pl. gabona) követően 

művelnek az utónövény vetéséig (pl. kukorica).  

2. Az orosz osztályozás szerint: 

a.  tiszta ugar :  

i. fekete ugar: egy évig pihen a föld  



ii. kései ugar: a gabonaaratást követően a következő év nyaráig 

legeltetnek, majd júliusban feltörnek, és az őszi vetésig művelnek 

b. foglalt ugar (nyári vagy zöld ugar): az ugar évében rövid tenyészidejű 

zöldtakarmányok tavaszi termesztésével igyekeznek megközelíteni azt a 

célt, amit a fekete ugarral elérni szándékoztak, s közben a terméssel 

csökken az ugartartás költsége. 

 

 

3.1.1.3. Vetésváltó földművelési rendszer 

 

 

Európa nyugati országaiban a kapitalizmus kialakulásával és kezdeti gyors 

fejlődésével az ugaros rendszer intenzívebb földművelési rendszerré való alakulása 

lényegesen gyorsabban ment végbe, mint Közép- és Kelet-Európában. Többféle földművelési 

rendszer alakult ki, melyek közül a legnagyobb arányban a vetésváltó földművelési rendszer 

terjedt el. 

A vetésváltó földművelési rendszer az előzőhöz viszonyítva lényeges változást 

jelentett a talajhasználat, a talajtermékenység fenntartása, az új termelőeszközök és –módok 

kialakulása, és a mezőgazdasági termelés tudományos megalapozottsága terén. 

A talajhasználatban bekövetkezett változásokat a következőkkel jellemezhetjük: 

• Minden természetes takarmánytermő terület feltörése, amely szántóföldi művelésre 

alkalmas. Természetes takarmánytermő területként csak a nagy hozamú rétek, a 

mély fekvésű, vízrendezetlen rétek és legelők, valamint a szikes legelők maradtak 

meg. 

• A takarmánynövények termesztése a szántóföldre helyeződött át. Különösen 

jellemző a növénytermesztés ilyen rendszerének kialakulása az intenzívebb 

állattenyésztést folytató gazdaságokra.  

• Jelentősen bővült a szántóföldön termesztett növényfajok száma. Az ugaros 

rendszerre jellemző gabonaféléken kívül nemcsak a takarmány-, hanem az ipari 

növények aránya is jelentősen megnövekedett. 

• Megszűnt az ugarolás. Egyik jellemző törekvés volt, hogy a szántóföldön évenként 

bevetetlenül hagyott terület ne maradjon. 

• Kialakult az évenkénti váltásra alapozott növénytermesztés. A szántóföldön 

termesztett növényeket két csoportba sorolták: talajtermékenységet kimerítő és 

gazdagító csoportba. Olyan növényi sorrendet vezettek be, amelyben a két 

növénycsoport évenként váltotta egymást ugyanazon a területen. A lehetőségek 

szerint tehát két évben egymás után talajtermékenységet kimerítő növényeket nem 

termesztettek. 

Az intenzívebb és sokoldalúbb talajhasználat mellett a vetésváltó földművelési rendszer 

a talajtermékenység fenntartása és fokozása terén is változást hozott az ugaros rendszerhez 

viszonyítva: 

 Évelő vagy egyéves pillangós takarmánynövények javították a talaj 

termékenységét.  

 A fejlődő állattenyésztés lehetővé tette az istállótrágya rendszeres használatát 

 Az istállótrágya mellett a XIX. század második felében megjelennek a műtrágyák. 

 Fejlődik a gépesítés, amely lehetővé teszi lehetővé tette a tökéletesebb és mélyebb 

talajművelést.  

 Nagymértékben növekednek a termésátlagok. 

Ebben a rendszerben a talajhasznosítás, valamint az effektív termékenység növelésének egyik 

fontos eleme az ésszerű vetésváltás, vagyis a növények megfelelő és tervszerű 



egymásutánisága. Ezt az elvet az újabb kutatási eredmények figyelembevételével a jelenlegi 

növénytermesztési gyakorlat is alapvetően gyakorolja, felhasználja. 

 

 

3.1.1.4. Füvesherés földművelési rendszer 

 

 

Ezt a rendszert ugyanazzal a tartalommal egyes szerzők herefüves, mások viszont 

egyszerűen csak füves rendszernek nevezik.  

A füves földművelési rendszer elméleti alapja a természetes növényzet hatására 

bekövetkező talajképződési folyamat. Koszticsev és Dokucsajev a XIX. század 80-as éveiben 

sztyeppvidéki csernozjom talajokon végzett megfigyeléseik alapján azt állapították meg, hogy 

a több évi művelés hatására leromlott talajtermékenységet a művelés után parlagon hagyott 

területeken természetes úton kialakuló és elszaporodó füves növényzet állítja helyre. 

Megállapították, hogy a füves növényzet alatt növekedett a talaj humusztartalma és javult a 

szerkezete.  

Koszticsev és Viljamsz a parlagos periódus hátrányát is felismerték, tudniillik azt, 

hogy ez a természetes folyamat igen hosszú, mert több évtized szükséges ahhoz, hogy az 

eredeti állapot helyreálljon. Mindketten arra a következtetésre jutottak, hogy ezt a hosszú 

időszakot rövidíteni, vagyis a folyamatot gyorsítani lehet. Mivel a parlagos periódus első 

fázisában (gyomos-füves fázis) a durva szerkezet alakul ki, ezért ez a talajműveléssel 

helyettesíthető. A második fázist, vagyis a lazán bokrosodó füvek gyökérrendszerének 

hatására kialakuló aprómorzsás szerkezetképződés fázisát viszont lényegesen csökkenteni 

lehet ezeknek a füveknek a mesterséges telepítésével. A harmadik fázisban a szerkezeti 

elemek vízellenállósága alakul ki, felszaporodnak az ásványi tápanyagok, a mélyen gyökerező 

évelő pillangósok pedig nitrogénben gazdagítják a talajt. Viljamsz szerint a laza bokrú füvek 

és az évelő pillangósok együttes és egyidejű vetésével ugyanez a hatás érhető el. 

 

 

3.1.1.5. Szabad földművelési rendszer 

 

 

A szabad földművelési rendszer tulajdonképpen a vetésváltós földművelési 

rendszerből alakult ki, és hazánkban az első világháború utáni időszakban kezdett elterjedni. 

Ezt a rendszert nagyobb részben a bérgazdaságokban alkalmazták, de egyes elemei a paraszti 

gazdaságokban is megtalálhatók voltak. A bérlő, aki megfelelő tőkével rendelkezett, előre 

meghatározott, évenként fizetendő összegért több száz, esetenként több ezer holdas 

gazdaságot vett bérbe néhány évre a tulajdonostól. Célja a minél nagyobb haszonszerzés volt. 

A gazdálkodási és ezen belül a földművelési rendszerét is ennek megfelelően alakította ki. A 

bérgazdaságokon kívül a szabad földművelési rendszert a tulajdonos által különböző 

formában irányított nagybirtokon is alkalmazták. 

A talajhasználatot illetően a rendszer egyik jellemzője az évről évre változó növényi 

összetétel. 

 Jelentős arányt képviseltek a takarmánynövények, melyet a gazdaságon belül folyó 

állattenyésztésben használtak fel. 

  A többi területen termesztett növények a közvetlen árutermelést szolgálták a piaci 

szükségletnek megfelelően.  

 Vetésforgót nem alkalmaztak, és az évenkénti vetésváltás elvét sem tartották be. 

 A talajtermékenység fenntartását illetően ebben a rendszerben az istállótrágya 

mellett egyre nagyobb szerep jutott a műtrágyáknak. A gazdaságok többségében az 



évente felhasznált összes hatóanyagon belül a műtrágyákkal kiadott tápanyagok 

aránya meghaladta az istállótrágyával adott tápanyagarányt. 

A szabadgazdálkodásos földművelési rendszer bizonyos elemei a jelenkori 

mezőgazdasági üzemekben is megtalálhatók. 

 

 

3.1.1.6. Monokultúrás földművelési rendszer 

 

 

A monokultúrás földművelési rendszer a termelés koncentrálásának és 

specializálódásának szélsőséges formája. Ez a rendszer a világ különböző államaiban 

megtalálható, de nem képviseli mindenütt a mezőgazdasági termelés intenzitásának magas 

színvonalát. A példák egyik esetben igen intenzív talajhasználatot, modern eszközök és 

eljárások alkalmazását, viszonylag nagy termésátlagokat, jövedelmező gazdálkodást és a 

tudományos eredmények következetes alkalmazását, a másik esetben pedig extenzív 

gazdálkodást, elmaradott termelési módszereket, alacsony termésátlagokat és életszínvonalat 

biztosítanak. A monokultúrás földművelési rendszer tehát a termelés magas és alacsony 

színvonalát is jelentheti. 

Bár a talajhasználat egy növényre koncentrálódik, de bizonyos időközönként a terület 

egy részén vagy egyes táblákon úgynevezett megszakító növény termesztését is beiktatják. 

Ennek különböző oka lehet: gyomok és kártevők elleni védekezés, vagy az adott növény 

termésére a gazdaságnak szüksége van. 

A modern monokultúrás rendszer jellemzői: 

 műtrágyázás a talajtermékenység fenntartása céljából, 

 istállótrágya használat nem jellemző, kivéve az állattenyésztő gazdaságokban, 

 szakszerű vegyi védekezés, 

 fejlett gépesítés. 

A monokultúra előnyei a következők: 

 Nagyobb lehet a haszon. 

 A talajt valamely növény, pl. a kukorica vagy a takarmány sajátságaihoz lehet 

alakítani. 

 Az éghajlat egy bizonyos növény számára a legalkalmasabb, így pl. a 

kukoricaövezetben a kukorica megfelelőbb, mint a zab. 

 A termelő egyetlen növényt helyezhet előtérbe és ennek szakértőjévé válhat. 

Kevés ember szerezhet elegendő tájékozottságot nagyszámú növény szakszerű 

termesztéséhez, és emellett még az állattenyésztéshez. Ugyanakkor a 

monokultúra nagyobb ügyességet kíván, beleértve a növényvédelmet és a 

tápanyag-ellátottság szabályozását. 

 Módot ad arra, hogy a termelő ne legyen kénytelen egész éven át a 

gazdálkodással foglalkozni. 

 A gépesítés és a farmterületek költsége kisebb. 

Kétségtelen, hogy a földművelési rendszer kialakításában a természeti tényezőknek 

igen fontos, meghatározó szerepe van. Emellett azonban figyelembe kell venni a társadalmi 

viszonyokat, illetve a közigazgatási tényezőket, sőt a gazdaság nagyságát és az ezen belül 

kialakítható ágazatok méreteit is. 

 

 



3.1.2. Napjaink földhasználati rendszerei 

 

 

Az utóbbi időszakban kialakult vagy napjainkban kialakuló földhasználati 

rendszereket Kismányoky (2005) szerint a következőképpen csoportosíthatjuk: 

 iparszerű termelési rendszerek, 

 alternatív (ökológiai) gazdálkodási rendszerek, 

 integrált növénytermesztési rendszerek. 

Az ipari, kemizált gazdálkodási stratégiára jellemző a természeti erőforrások fokozatos 

helyettesítése mesterséges erőforrásokkal, és a termésátlagok rohamos növekedése. Egyben 

megjelennek a termelési alapokat romboló jelenségek is (talajsavanyodás, élővizek 

szennyeződése, szermaradványok problémája stb.) Ezért újabban egyre nagyobb 

jelentőségűek az olyan kezdeményezések, amelyek a növénytermesztést ökológiai 

szemlélettel és a környezetvédelmi szempontok figyelembe vételével kívánják művelni. 

Kialakult az alkalmazkodó gazdálkodás fogalma, amelyen kívül még számos többé-kevésbé 

szinonim fogalom (pl. integrált, alternatív, racionális stb.) terjedt el. Az eddig érintett 

növénytermesztési rendszerekhez viszonyítva ezek komplex tevékenységet jelentenek, mivel 

részben vagy egészben átfogják az egész mezőgazdasági termelést. 

A 3.1. táblázat az újabb és jelenleg ismert növénytermesztési rendszerek ismérveit 

foglalja össze. 



3.1. táblázat: Újabb növénytermesztési rendszerek 
 

Intenzív növénytermesztés Integrált növénytermesztés Alternatív növénytermesztés 

Biológiai-dinamikus Szerves-biológiai 

Jellemzők 

Termés Nagy Termés Optimális Termés Ökológiailag elérhető 

Vetésforgó Kevés növény Vetésforgó Egyszerűsített Vetésforgó Sokoldalú 

Műtrágya Szükséglet Műtrágya Kivont tápanyag Műtrágya Nélkül Könnyen oldható nélkül 

Szerves trágya Kevés Szerves trágya Mérleg szerint Szerves trágya Komposzt 

Talajművelés Mélyforgatás Talajművelés Konzerváló Talajművelés Mélylazítás, sekély forgatás 

Növényvédelem Szintetikus szerekkel Növényvédelem Szintetikus 

szerekkel 

Növényvédelem Szintetikus szerek nélkül 

Gyomirtás Kémiai, mechanikai Gyomirtás Kémiai, mechanikai Gyomirtás Mechanikai 

Termés Maximálisan 

lehetséges 

Termés Átlagosan lehetséges Termés Feltételek szerint 

Előnyök 

Nincs tápanyaghiány Talajtermékenység fenntartása Talajtermékenység állandó növelése a növekvő biomassza által 

Nagy táblák Csökkenő erózió Nagy fajgazdagság a flórában és a faunában 

Mélyen művelt talajréteg Jó minőségű élelmiszer (kevés 

szermaradvány) 

Minimális tápanyag és szermaradvány, egészséges élelmiszer 

Magasfokú specializáció A biotóp védelme A biotóp védelme, bővítése 

Minimális munkaidő-felhasználás   

Elérhető legnagyobb termés   

Hátrányok 

A talajtermékenység csökkenése, 

szervesanyag csökkenés 

Talajélet időszakonkénti zavarai Időleges tápanyagszegénység 

Erózióveszély Csak átlagtermés lehetséges Alacsonyabb termésátlagok 

Szelektív szegényedés a flórában és a 

faunában 

Közepes munkaidő felhasználás Nagyobb munkaidő felhasználás 

Csökkenő élelmiszer minőség  Nagyobb értékesítési árak szükségesek (vagy állami támogatás) 

   

   

Forrás: Kismányoky, 1993 

 



3.1.2.1. Iparszerű termelési rendszerek 

 

 

Az iparszerű termelési rendszerek kialakulásának folyamata hazánkban az 1970-es 

évek elején kezdődött. Az agrármérnökök szaktudása és a világon a kitekintés kezdetének 

hazai érvényre jutása teremtette meg e korszerű termelési rendszer alapját. 

A növénytermesztés területén az első időszakban különböző elnevezésekkel létesült 

iparszerű termelési rendszer egy növény (kukorica, burgonya, búza, szója, stb.), többé-

kevésbé komplexnek nevezhető termesztésére korlátozódott. A rendszerre jellemző a jó 

minőségű vetőmag, a korszerű erő- és munkagépek, műtrágya, valamint növényfajonként 

kidolgozott és ajánlott intenzív termesztéstechnológia bevezetése, és a tudományos 

eredmények mind szélesebb körű alkalmazása. 

Az egy növényre való korlátozás azonban nem felelt meg a gazdaságok hosszabb idő 

óta kialakult profiljának. Bár a gazdaságokban a növénytermesztés terén is megkezdődött a 

specializálódás, mégis általános a több növény termesztése. Ezt a helyzetet a rendszerek 

irányítói viszonylag rövid idő alatt felismerték. A komplex szemlélet fejlődését bizonyítja, 

hogy napjainkban a rendszerek nagyobb része kiterjed a főbb növények termesztésének 

korszerűbbé tételére. 

A termesztési tapasztalatok, az egyes gazdaságok részletes adatainak összegyűjtése és 

gépi adatfeldolgozása hozzájárult a sablonszerűen alkalmazott termesztéstechnológia helyett a 

helyi talaj-, és gazdasági adottságokhoz való jobb alkalmazkodáshoz. 

Az iparszerű termelési rendszerben a növények termésátlagai jelentősen növekedtek, 

ugyanakkor a természeti erőforrások fokozatos kicserélése (helyettesítése) mesterséges 

erőforrásokkal és a mesterséges erőforrás-ráfordítás kényszerű rohamos növelése a 

jövedelmezőség romlását és a környezeti problémákat váltotta ki (termőtalaj pusztulás, 

szervesanyag csökkenés, talajbiológiai csökkenés, savanyodás, szerkezetromlás, stb.). Az 

egyoldalúan nagy termésekre való törekvés és az intenzív kemizáció sokszor csökkenő 

élelmiszer minőséget eredményezett (élelmiszerek beltartalmának felhígulása) esetenként az 

egészséges élelmiszer fogalma is megkérdőjelezhető. Jelentős az élővizek, talajvíz, rétegvíz, 

ivóvízbázisok elszennyeződése, a környezeti ártalmakkal összefüggő egészségkárosodás. A 

szermaradványok feldúsulása kiszámíthatatlan hatásúak az élőlényekre, emberre, állatra és az 

egész biotópra.  

Az 1980-as években a tudományos életben és a gyakorlati termelők körében egyre 

inkább előtérbe került az az igény, hogy a korábban olcsó input-ra alapozott, teljes egészében 

profit centrikus iparszerű rendszerek helyett valami más szemlélet nyerjen teret a 

növénytermesztésben és általában a mezőgazdasági termelésben. Ezeknek az elképzeléseknek 

adott helyet az integrált növénytermesztés és az alternatív növénytermesztés koncepciója, 

amelyeknek az EU országaiban és az USA-ban jelenleg több évtizedes gyakorlata ismert. 

 

 

3.1.2.2. Alternatív (ökológiai) gazdálkodási rendszerek 

 

 

Az alternatív gazdálkodási rendszerek (szerves-biológia, biológiai-dinamikus stb.) 

nem az ökológiai potenciál maximális kihasználására törekednek, hanem csak az ökológiailag 

elérhető termésszintek elérését tűzik ki célul és az ökonómiai előnyökről való lemondás terén 

szorgalmazzák a kompromisszumokat. 

A rendszer maga a nagyobb profitról való lemondást az árszínvonal rendezésével és az 

állami beavatkozások rendezésével tartja elképzelhetőnek. Nagyrészt az üzemi körforgás 

recycling folyamataira alapoz és csak kisebb mértékben az ipari háttérből származó 



energiákra. Szorgalmazza az alkalmazkodó környezet és tájgazdálkodást, a tájnak megfelelő 

biológiai alapok használatát és a talajtípusnak megfelelő talajkímélő talajművelést. Több 

szakaszos vetésforgók használatát javasolja, amelyek gyomirtó, talajtermékenységet 

fenntartó, ökológiát kiegyensúlyozó szerepére alapoz. Nem használ szintetikus 

növényvédőszereket, helyette a vetésforgó, fajtaválaszték, vetésidő, talajművelés, mechanikai 

gyomirtás, stb. agrotechnikai eszköztárral pótolja a peszticid használatot, illetve e célból 

természetes anyagokat használ. A szintetikus N-műtrágyák használatát kerüli, a PK nehezen 

oldódó természetes formáit és a szervestrágyákat használja a talajerő fenntartása céljából. A 

legfontosabb N-forrás a N-fixáló növények termesztése a vetésforgóban, amely 

eredményeképpen csökken a NO3
-
 kimosódás és az ammónia gázalakú veszteségei. 

A fentiek eredményeképpen a talajtermékenység növelése a növekvő biomassza által 

történik, a flórában és a faunában nagy a fajgazdagság. Kialakul a biotóp védelme, bővítése. 

Minimális a szermaradvány, egészséges az élelmiszer. A szintetikus peszticidek mellőzése 

következtében viszont nagyobb a veszélye annak, hogy a termés a kórokozók által termelt 

toxinok által szennyeződik, ezért az alternatív gazdálkodási rendszerek különös gondosságot 

és szakértelmet igényelnek. A talajokban időleges tápanyagszegénység következhet be, 

alacsonyabbak a termésátlagok, nagyobb a munkaidő felhasználás és nagyobb értékesítési 

árak szükségeltetnek (vagy állami támogatás).  

 

 

3.1.2.3. Integrált növénytermesztési rendszerek 

 

 

Az integrált növénytermesztési rendszerek az optimális kompromisszumra törekednek 

az ökonómiai és az ökológiai kívánalmaknak megfelelően. A környezeti károsodás 

minimalizálásával egyidejűleg jövedelmező termelést kíván elérni. Az egyszerűsített 

vetésforgóban szereplő növények megválasztásánál cél a gazdaságosság, a humuszmérleg 

egyensúlya és a talajpusztulás kivédése. A növényvédelem szintetikus szerek használatával 

történik, a rentabilitás a meghatározó. Ugyanakkor a szerek mennyiségi csökkentése a cél: 

rezisztens fajták, vetésforgó használat, vetéstechnika, N-mérlegegyensúly, preventív 

védekezés mint eszköztár az integrált növényvédelem megvalósítását célozza. Az 

inszekticidek használatával egyidejűleg nem várható harmonikus populáció-dinamika, mivel a 

hasznos populációk is károsodnak. A kémiai anyagok tartós metabolitjai beépülhetnek a talaj 

struktúrájába és a kötött szermaradványok később felvehetővé válva megjelenhetnek a 

talajvízben. A tápanyaggazdálkodás terén a vetésforgótól függő legjobb műtrágya- és 

szervestrágyahatás elérése a cél. 

Az istállótrágyát maradéktalanul hasznosítja, nagy állatsűrűség esetén jelentős 

mennyiségű műtrágya kiváltható. Kevés állat, vagy állattartás hiányában a műtrágyázás a 

talajerő-fenntartásnak eszköze. Az optimálist megközelítő N-trágyázás esetén a talajvíz 

nitrátosodása visszaszorítható (tápanyagmérlegek). Ebben a rendszerben a talaj 

termékenysége fenntartható és fokozható. Csökkenthető az erózió és egyéb talajpusztulási 

folyamat. Az élelmiszer minősége jó, a szermaradvány minimális. Megvalósulhat a biotóp 

védelme. A körülményeknek megfelelő átlagtermések érhetők el, a munkaidő felhasználás 

közepes. 

A különböző növénytermelési rendszereknek értékelhető hatása van a környezetre, a 

termések nagyságára és az üzemi nyereségre. A fent említett rendszerek (és ezek közötti 

átmenetek) olyan választékot kínálnak, amely alapján egy térség, vagy egy egész 

mezőgazdaság kidolgozhatja a stratégiáit, a megvalósítás eszközeit. Amennyiben a 

fenntartható mezőgazdaság lényege olyan jövedelmező és produktív termelés, amelyeket a 

természeti erőforrások regenerálhatósága, az emberi egészségmegőrzés követelményei, a 



környezetkímélő technológiák megvalósítása korlátoz, a fenti megoldásoknál a döntés alapja 

a piac, az agrárpolitika és az árszabályozás (Kismányoky, 2005).  

 

 

3.2. Vetésforgó – vetésváltás 

 

 

3.2.1. A vetésforgós termesztés alapjai 

 

 

A vetésforgó Európában a háromnyomásos gazdálkodásból, illetve annak módosított 

formájából a XVII-XVIII. században alakult ki. Hatására az egyoldalú gabonasorrendet 

élelmiszer-, takarmány- és ipari növények kedvező sorrendje váltotta fel, amely a talaj 

termékenységére és a hozamokra is jótékonynak bizonyult. Az eltelt idő alatt az alapelvek alig 

módosultak, ugyanakkor a vetésforgó használatához kapcsolódó tudnivalók folyamatosan 

bővültek.  

A klasszikus vetésforgó a növénytermesztés olyan tervszerű rendszere, amelyben a 

növények összetétele és aránya hosszabb időre állandó, a növényeket térben és időben előre 

kidolgozott sorrend szerint termesztik, amelyek meghatározott idő elteltével kerülnek eredeti 

helyükre vissza. 

A meghatározás nyomán a vetésforgós rendszernek négy alapeleme van: 

 a növényi összetétel, 

 a növények aránya, 

 a növények sorrendje és 

 a körforgás (rotáció). 

A tényezők közül egyik sem hiányozhat. Az eredeti elvek szerint, a négy alapelem 

betartásával kialakított vetésforgót nevezzük klasszikus vetésforgónak. A 3.1. ábra egy 

kiterített klasszikus vetésforgót mutat be, melynek minden szakasza térben is minden évben 

megtalálható a többi szakasz mellett, tehát a szakaszok nem csak időben váltják egymást. 

 

 
3.1. ábra: Kiterített klasszikus vetésforgó 

(A Kemenesy Ernő által 1963-ban beállított vetésforgó tartamkísérlet Keszthelyen) 
Forrás: Tóth Zoltán felvétele 

 

A növényi összetétel a vetésforgóban termesztett növényfajokat jelenti. A 

termesztendő növények száma jelentősen eltérhet az egyes vetésforgókban. Szélsőséges 

esetben akár háromra csökkenhet, míg évtizedekkel ezelőtt 10-20 növény termesztése volt 

gyakoribb.  

A növények aránya megmutatja, hogy az egyes növények milyen százalékban 

foglalnak helyet a vetésforgóban. 



A növényi sorrend megszabja, hogy az egyes növények miként kövessék egymást a 

vetésforgóban. Adott vetésforgó eredményessége nagyrészt a helyesen kialakított sorrendtől 

függ. 

A körforgás (rotáció) azt az években kifejezett időtartamot jelenti, amely alatt a 

vetésforgó összes növényét a kialakított sorrendben termesztettük az egyes szakaszokon, s 

azok a körforgás befejeztével ugyanarra a szakaszra kerülnek vissza. 

A vetésforgó négy alapeleme alapján látható, hogy a klasszikus vetésforgó (kötött, 

vagy szilárd vetésforgó) csak abban az esetben valósítható meg, és tartható fenn hosszú távon 

(több rotáción keresztül), ha a gazdasági viszonyok azt megengedik. A rendszert, 

rugalmatlansága miatt napjainkban a hazai, és a nemzetközi növénytermesztési gyakorlatban 

sem alkalmazzák. Jelentősége abban van, hogy a növénytermesztési rendszerek mindegyike 

felhasználja az itt szerzett tapasztalatokat, előnyöket. 

A keretvetésforgó a klasszikus vetésforgóból fejlődött ki nem sokkal annak 

megjelenése után. A gyakorlat igénye kényszerítette ki azért, hogy egy elveiben helyesen 

megválasztott vetésforgó abban az esetben is működhessen, ha a növényi összetételben 

szereplő egyik növény termesztése sikeresen nem folytatható valamely természeti vagy 

ökonómiai ok miatt. Ekkor a növényi összetételben a tervezéskor növénycsoportokat jelölünk 

meg. Egy-egy csoporton belül több, agro-technológiai szempontból (vetésidő, elővetemény 

igény, és -érték stb.) hasonló közül lehet kiválasztani az adott évben termesztendő növényt. A 

keretvetésforgó többi eleme a klasszikus elveket követi, mégis lényegesen rugalmasabb 

alkalmazást tesz lehetővé. 

A klasszikus és a keretvetésforgó összetételének összehasonlítását példaként a 3.2. 

táblázat mutatja be. A vetésforgó többi alkotóeleme (a növényi sorrend, a növények aránya, a 

körforgás) megegyezik a klasszikus vetésforgó esetében leírtakkal. 

 

3.2. táblázat: A klasszikus és a keretvetésforgó összetételének összehasonlítása 

 

Év  Klasszikus vetésforgó Keretvetésforgó 

1. őszi búza őszi gabonák 

2. őszi káposztarepce keresztesvirágú növények 

3. őszi árpa őszi gabonák 

4. kukorica kapás növények 
Forrás: Gyuricza, 2006 

 

A vetésváltás a vetésforgókkal párhuzamosan kialakult termesztési rendszer. Az 

előzőekben bemutatott növényi sorrend változatok általános elterjedését a körforgásból adódó 

kötöttségek korlátozták leginkább. Ez a kötöttség nem jellemző a vetésváltásra, ugyanakkor a 

növényi sorrenddel összefüggő biológiai feltételeket ebben a rendszerben is be kell tartani. A 

vetésváltás olyan tervszerű rendszer, amelyben adott területen agro-technológiai szempontból 

hasonló vagy különböző növényeket termesztenek évente, vagy bizonyos időközönként (2-3 

évenként) váltva. Ez jelentős, de nem teljes elszakadást jelent a vetésforgó elveitől és 

alapelemeitől. A növényi sorrend összeállításának alapjai ebben a rendszerben is 

megmaradtak. A vetésváltás lényegében az ésszerű növényi sorrend betartását, ill. 

szemléletének alkalmazását jelenti. 

Magyarországon az évenkénti és a kétévenkénti váltás is gyakori; az utóbbiban 

elsősorban a kukoricát és az őszi búzát váltják. Ennek egyik oka az, hogy a vetésszerkezeten 

belül mindkét növény hasonló nagyságú területet foglal el (tíz év átlagában – 1991-2000 

között – a búzát 1,05 millió hektáron, a kukoricát 1,15 millió hektáron termesztettek). A 

kétévenkénti vetésváltás bikultúra, a háromévenkénti vetésváltás trikultúra néven is ismert. 



A monokultúra váltás nélküli termesztést jelent, amely során egy növényt, ugyanazon 

a területen, éveken át termesztenek megszakított vegetációval. Ez utóbbi kitétel miatt az évelő 

növények termesztése (pl. a lucerna 4 évig azonos területen történő hasznosítása) nem számít 

monokultúrának. Önmaga után csak néhány növény termeszthető (pl. kukorica), azonban 

ebben az esetben is számolni kell hátrányokkal. Magyarországon monokultúrás termesztést, 

az 1960-as évektől, elsősorban a kukoricával folytattak. Az Egyesült Államok ún. kukorica-

övezetében nagy területen alkalmazzák. 

A tárgyalt termesztési rendszerek legfontosabb jellemzőit a 3.3. táblázat mutatja. 

 

3.3. táblázat: Növénytermesztési rendszerek jellemzői 

 

Termesztési 

rendszer 

NÖVÉNYEK 

összetétele aránya sorrendje rotációja 

Klasszikus 

 

állandó állandó állandó állandó 

Vetésváltás 

 

tervszerűen 

változhat 

tervszerűen 

változhat 

változó (1-2-3 

éves váltás) 

nincs, helyette 

visszatérhetőség 

Monokultúra 1 növény 100% önmaga utáni termeszthetőség ideje 

(megszakítás) 
Forrás: Gyuricza, 2006 

 

A vetésforgó szakaszokból épül fel. A szakasz a vetésforgó területének meghatározott 

része, amelyen egy vagy több növényt termesztenek. A vetésforgóban a szakaszok száma és 

nagysága a rotáció folyamán változatlan. 

A szakaszokat az alábbiak szerint csoportosíthatjuk: 

 Egyszerű szakasz: egy vegetációs időben csak egy növényt, termesztenek rajta (de 

lehet egységes növényállományként kezelt keverékvetés is, pl. zabosbükköny). 

 Osztott szakasz: egy vegetációs időszakban egy szakaszon több növényt 

termesztenek. Típusai: 

 Gyűjtő szakasz: agrotechnikailag vagy biológiailag rokon növények 

kerülnek egymás mellé a szakaszban. 

 Összetett szakasz: agrotechnikailag vagy biológiailag különböző 

növények kerülnek egymás mellé a szakaszban. 

 Forgón kívüli szakasz: az egyszerű szakasz speciális formája pl. évelők vagy 

monokultúra. 

A növényi sorrend összeállításánál arra kell törekedni, hogy a szakaszok egyenlő 

nagyságúak legyenek. Egy kétszakaszos vetésforgóban egy szakasz az összterületnek 50%-át, 

a háromszakaszosban 33%-át, a négyszakaszosban 25%-át, a tíz szakaszosban pedig 10%-át 

teszi ki. Hasonló szabályok érvényesek a vetésváltásra is, azzal a különbséggel, hogy a 

rotációt nem kell figyelembe venni.  

 

 

3.2.2. A vetésforgók osztályozása 

 

 

A növénytermesztés fő irányzata szerint a vetésforgókat három fő típusra oszthatjuk: 

 szántóföldi vetésforgók (árutermelő vetésforgók): jellemző növényei a 

gabonafélék, a kapások, az egyéves pillangósok, valamint az ipari növények. 



 takarmányos vetésforgók: állattenyésztésre alapozott gazdaságokra jellemző, 

fő növényei az egynyári takarmánynövények, a többéves pillangósok és a 

fűfélék  

 speciális vetésforgókra. 

 zöldségnövényes vetésforgók, 

 rizses vetésforgók, 

 gyomok elleni védekezésre kialakított növényi sorrend,  

 termőhely szerinti vetésforgók (homok, szikes, lejtős terület).  

 köztes védőnövényes vetésforgó  

A speciális vetésforgók közül a lejtős területek vetésforgóit emeljük ki, mivel 

Magyarország szántóterületének mintegy 40%-a lejtős területeken található, ahol az eróziós 

károk is gyakoriak. A talaj lehordás csökkentése érdekében a védő művelés mellett ún. 

talajvédő növényi sorrendet kell alkalmazni. A talajvédelmi forgókban a jó védő hatású 

növények (évelő takarmánynövények) aránya eléri a 20-25%-ot, míg a rossz védő hatású 

növényeké (kapások) nem haladja meg a 20-25%-ot. Arányuk tehát nem lehet rosszabb, mint 

1:1. A talajfedettség időtartama a körforgás időtartamán belül meghaladja a 60%-ot.  

A különleges talajvédelmi forgókban a jó védő hatású növények aránya eléri, vagy 

meghaladja az 50%-ot, és rossz talajvédő hatású növény nem szerepel bennük. A 

talajfedettség időtartama meghaladja a 70%-ot. Az 5-12%-os lejtőn egyszerű, 12%-20% 

lejtőszögnél különleges talajvédő vetésforgók alkalmazása ajánlott. Vagyis: 

 5-12% lejtőszögig a széles sorközű növények aránya legfeljebb 20% lehet, 

 12-20% lejtőszög esetén kerülni kell a széles sorközű növények termesztését, az évelő 

takarmánynövények aránya legalább 50% legyen, 

 20-25% lejtőszög felett növénytermesztés csak műszaki beavatkozások után (sáncolás, 

teraszolás) végezhető. 

A talajvédő vetésforgók alkalmazásának további előnye, hogy a talaj el- és 

lesodrásának csökkentése révén mérsékli a felszíni vizek elszennyeződését eutrofizációját.  

 A vetésforgók osztályozhatók növényi összetétel szerint is. Eszerint 

megkülönböztetünk : 

 gabonás vetésforgó: az őszi és tavaszi gabonák aránya 50-60% 

 kapás vetésforgó: a széles sorközű növények aránya 50-50% 

 gabona-kapás vetésforgó: az előző két változat ötvözete 

 gabonás-takarmányos vetésforgó: gabonák, évelő pillangós takarmánynövények, 

illetve füves keverékek jellemzők (3.4. táblázat). 

 

3.4. táblázat: Növényi összetétel szerinti vetésforgók 

 

Év Vetésforgó típusa 

Gabonás Kapás Gabonás-kapás Gabonás-takarmányos 

1. borsó őszi búza kukorica őszi búza 

2. őszi búza kukorica napraforgó lucerna 1. év 

3. borsó kukorica őszi búza lucerna 2. év 

4. őszi búza kukorica őszi búza lucerna 3. év 

5. borsó őszi búza cukorrépa lucerna 4. év 

6. őszi búza cukorrépa silókukorica füves lucerna 

7. őszi búza borsó őszi búza füves lucerna 

8. kukorica őszi búza napraforgó füves lucerna 
Forrás: Gyuricza, 2006 

 



3.2.3. A növényi sorrend kialakításának tényezői 

 

 

Az előzőekben bemutatott tényezők a termesztendő növényfajok és -fajták 

kiválasztásához nyújtanak ismereteket, a növényi sorrend kialakításának alapelvei az 

egymásutániság meghatározásában segítik a termesztőt. A feltételek egyike a legmegfelelőbb 

elővetemény megválasztása. Az előveteménnyel kapcsolatos legfontosabb fogalmak az 

alábbiak: 

 Elővetemény: az a növény, amelyet az adott táblán az előző évben termesztettünk.  

 Elővetemény érték: adott veteménynek az utónövény termésére és 

termesztéstechnológiai eljárásaira gyakorolt mérhető hatása. Ez a hatás lehet kedvező, 

és kedvezőtlen is. Az értékelésnél a következőket vehetjük figyelembe:  

 a termőhelytől függő hatás,  

 az elővetemény hatása a talaj tulajdonságaira és állapotára,  

 az elővetemény termése, kártevői, kórokozói és gyomosodása,  

 az elővetemény betakarítási ideje összefüggésben az idény 

csapadékviszonyaival,  

 az elővetemény termesztéstechnológiai eljárásai,  

 valamint az elővetemény tarlómaradványai.  

Összességében egy növény elővetemény-értéke Birkás (2002) nyomán akkor kedvező, 

amennyiben: 

 időben betakarításra kerül, és így kihasználható az esetleges tarlóhántás gyom- és 

árvakelést elősegítő, valamint a hántott tarló ápolásának gyomkorlátozó hatása, 

 kedvező a biológiai utóhatásuk (pl. hüvelyesek, évelő pillangósok), 

 jól aprítható, részlegesen a talajba keverhető tarlómaradványt hagynak, 

 a nyári betakarítást követően tarlóhántással mérsékelhető a talaj 

nedvességvesztése, így javulhat a következő művelési beavatkozás minősége, 

 mélyebb alapművelésben részesülnek, ily módon csökkenthető az utónövény 

alapművelési mélysége, vagy az alapművelés elhagyható, 

 ha a talaj tömörödött, a rendelkezésre álló idő alatt elvégezhető a javító lazítás, 

 a kártevők, kórokozók és gyomok károsítása csekély, ily módon nem adnak okot a 

mélyebb és költségesebb alapművelésre, 

 betakarításuk során nem alakul ki olyan talajállapot kár, amely mélyebb és 

költségesebb alapművelésre adna okot,  

 lazító hatásuknak köszönhetően kedvezőbbé válik a talaj szerkezete. 

Az elővetemény igény a termesztendő növénynek az előveteménnyel szemben 

támasztott követelése. Más megfogalmazásban az utónövény termesztését segítő biológiai és 

agronómiai követelmények összessége. A követelmények ismerete nélkül a növények 

kedvező sorrendjét nem tudjuk kialakítani. Az elővetemény érték és az elővetemény igény 

alapelveit minden olyan gazdaságban alkalmazni kell, ahol több növényfajt termesztenek. A 

rendszer nélküli, a növények alapvető igényeit és utóhatását figyelmen kívül hagyó 

gazdálkodás a termés csökkenéséhez és a talaj leromlásához vezet, amelyeknek a 

jövedelemcsökkenés a velejárója. 

Az elővetemény igény ismertetésénél gyakran került szóba a visszatérési idő betartása. 

A növényi sorrendben, a visszatérhetőség években kifejezett időtartam, amely elteltével az 

önmaga után nem termeszthető növény ugyanarra a területre visszakerülhet. A 

visszatérhetőség okai biológiai eredetűek, legtöbb esetben a növényvédelemmel (kórokozók, 

kártevők, gyomok fokozott elterjedése) kapcsolatosak.  



A növényi sorrend tervezésekor számításba kell venni, hogy egyes növények 

termeszthetők-e önmaguk után vagy sem. Az összeférhetőség alapján négy csoportot 

különböztethetünk meg: 

 önmagukkal összeférő növények, amelyek váltás nélkül több évig termeszthetők (pl. 

rozs, kukorica, rizs), 

 önmagukkal való összeférhetőségre különbözően reagáló növények (környezet, évjárat 

hatása) (pl. burgonya), 

 önmagukkal kevésbé összeférhetők (1-2 éves termesztés lehetséges, pl. őszi búza), 

 önmagukkal összeférhetetlen növények, amelyek önmaguk után sikeresen csak 

hosszabb idő (3-6 év) elteltével termeszthetők (pl. napraforgó, cukorrépa).  

Előfordulhat, hogy két növény összeférhetetlenségének nem növényvédelmi vagy 

biológiai okai vannak, hanem a vetési vagy betakarítási idejük esik egybe. Az őszi árpa 

szeptember végéig vethető, ezért kukorica általában nem lehet az előveteménye, mivel a 

betakarítása átlagos évjáratban legkorábban szeptember végén kezdhető el.  

A növényi sorrend összeállításánál figyelembe kell venni a koncentrálhatóságot, 

amely az önmaguk után nem termeszthető növények éves területi aránya az összes alkalmas 

területhez viszonyítva, a visszatérhetőségtől függően.  

 

 

3.2.4. Az elővetemény-hatás javításának módszerei 

 

 

A növényi sorrend szerkezetét a szakaszok és a táblák kialakítása mellett más 

tényezők is befolyásolják. Ezek: 

 a kettőstermesztés, pl. alávetés, rávetés, keverékvetés vagy másodvetés alkalmazása 

takarmányozási, vetőmag-előállítási, talajvédelmi, tápanyag-gazdálkodási célból, 

 a talajlazító és szerkezetjavító növények termesztése fő- vagy másodvetésben, 

 a termőföld parlagoltatása talajpihentetési, illetve a termőképesség helyreállítása 

céljából, 

 talajkímélő művelés, 

 okszerű növénytáplálás, 

 növényi maradványok kezelése.  

 

 

3.2.4.1. A kettőstermesztés 

 

 

Ha egy vegetációs időben egy szakaszon egy növényféleséget termesztenek és 

takarítanak be, akkor azt egyszerű vagy egyszeri termesztésnek nevezzük. 

Kettőstermesztéskor ugyanazon a területen egy vegetációs időben két (vagy több) növényfaj 

termése takarítható be (3.2. ábra). 

Szántóföldi körülmények között a kettőstermesztésnek két módszere valósítható meg: 

 A második termést adó növény fejlődésének egy időszaka egybeesik a fő termést 

adó növény fejlődésének egy részével. Ennek alkalmazására három módszer 

ismeretes, amelyeket egy-egy példa segítségével mutatunk be. 

1. Őszi búzára vagy rozsra tavasszal vörösherét vetnek, vagyis úgynevezett 

rávetést alkalmaznak. Az őszi búza, illetve rozs betakarítása után a vöröshere a 

területen marad, és ugyanabban az évben újabb termést ad. 



2. A tavaszi árpával egy időben vörösherét vetnek, vagyis alávetést alkalmaznak. 

A tavaszi árpa betakarítása után a vörös here a következő évben is a területen 

marad. 

3. A rozsot a szöszös bükkönnyel elkeverve egyidejűleg vetik és takarítják be. Ezt 

a módszert keverékvetésnek nevezzük. 

 A második termést adó növényt a fő termésű növény betakarítása után vetik. A 

főnövény betakarítása után vetett növény a másodvetés vagy tarlóvetés. A 

másodnövény a vegetációs időszak végéig kifejlődik, és termést hoz. 

Másodvetésre általában rövid tenyészidejű, szárazságtűrő növények alkalmasak. 

Mivel a legkritikusabb időszak a nyári vetés (kalászosok, keresztesek betakarítása 

után), ezért elsősorban az ország csapadékosabb területei kedveznek a 

termesztésnek. Kedvező csapadékosságú években azonban az egész ország 

területén célszerű kihasználható ez a termesztési lehetőség. 

 

 
 

3.2. ábra: Vetésforgó kettőstermesztési módszerekkel 
Forrás: Gyuricza, 2006 

 

A másodvetésre alkalmas növények a termesztési cél szerint csoportosíthatók: 

-  Magnak termeszthető a szuperkorai kukorica, a szudánifű, a köles, a mohar, a 

pohánka, a zöldborsó, a csillagfürt, valamint a tarlóburgonya.  

- Takarmány célú termesztésre a kukoricacsalamádé, a cirokcsalamádé, a 

szudánifű, a köles, a mohar, a pohánka, a paraj, a borsó, a csillagfürt (édes) és 

a szója jöhet számításba.  

- Zöldtrágyának a csillagfürt, a napraforgó, az olajretek, a fehérmustár, a 

perzsahere, valamint a mézontófű (facélia) termeszthető.  

Cukorrépa 

Tavaszi árpa +vöröshere 

Vöröshere 

Kukorica 

Őszi búza + silókukorica 

ALÁVETÉS 

MÁSODVETÉS 

Mélyművelés (lazítás + szántás) 

Sekélyművelés (forgatás nélkül) 

Vetés: március (egyidejűleg),    

tavaszi árpa betakarítása után a 

vöröshere a táblán marad 

Sekélyművelés (forgatás nélkül, 

mulcshagyó) 

Vetés: őszi búza betakarítása után 

azonnal 

Mélyművelés (lazítás + szántás) 



A köztes védőnövények (idegen nyelvű szakirodalomban catch-crop) vetésváltásba 

illesztése a kettőstermesztés (másodvetés) különleges módszere. Lényege, hogy nyári 

betakarítású elővetemények tarlóján a következő főnövény vetése előtt különböző növényekkel 

a vetésváltásos rendszer talajvédő hatását segítik elő. A zöldtrágyázástól abban különbözik, 

hogy a termesztés célja sokrétűbb: az erózió és defláció elleni védelem, a talaj biológiai 

lazításának fokozása, az elővetemény után visszamaradt felesleges tápanyagok felvétele 

(nitrát megkötés és a kimosódás megakadályozása), a szervesanyag tartalom növelése, 

növényvédelmi problémák enyhítése (pl. mustár, olajretek fonálféreg gyérítő hatása). A 

pillangós védőnövények a légköri nitrogén megkötésével járulnak hozzá az utónövény 

nitrogén szükségletének kielégítéséhez. A talajszerkezet javítása, a talaj tápanyagtartalmának 

megőrzése, illetve fokozása szintén megoldható védőnövények termesztésével. A 

védőnövények után visszamaradó mulcs révén elősegíthetjük az évelő növények magjainak 

kelését, mivel a csírázás biztosabban megy végbe. A védőnövények serkentik a talajéletet, 

befolyásolják a vízháztartást, a vízvezető-képességet, a talajhőmérsékletet, valamint a víz 

talajba szivárgását.  

 

 

3.2.4.2. A talajlazító növények 

 

 

Ebbe a csoportba sorolhatók mindazon növények, amelyek gyökérzetük erőteljes 

növekedése révén a talajban lazító hatást fejtenek ki, nagy mennyiségű szerves maradványt 

hagynak, a növényi sorrendbe illesztésükkel hozzájárulnak a termőtalaj kultúrállapotának 

kialakításához és megőrzéséhez. A talajlazító vagy szerkezetjavító növények termeszthetők 

fő- és másodvetésben egyaránt.  

Hatásuk abban nyilvánul meg, hogy 

 A talaj felszínét borítják, ezáltal védik az eróziótól és a deflációtól.  

 A talaj tömörödését gyökérzetükkel enyhíthetik, vagy a legfelső rétegben 

megszüntethetik.  

 Felveszik az elővetemény után maradt felesleges tápanyagokat, amelyek ennek 

hiányában a mélyebb rétegekbe, a talajvízbe kerülhetnek.  

 Az elhalt földfeletti és földalatti növényi maradványok növelik a talaj 

szervesanyag tartalmát, elősegítik a tápanyagok érvényesülését, a szerkezeti 

elemek stabilitását, továbbá kedvező feltételeket teremtenek a talajlakó élőlények 

számára. 

 Egyes fajok fonálféreg-gyérítő hatásuknak köszönhetően az utónövény 

növényvédelmi problémáit csökkentik. 

A talajlazító növények termesztésnek fő célja nem a nagy termésmennyiség elérése, 

hanem a talaj és a környezet védelme. Ezért erre a célra olyan növények felelnek meg, 

amelyek erőteljes gyökérzetet fejlesztenek, gyors növekedésűek, és olcsó a szaporítóanyaguk. 

A talajlazító, szerkezetjavító és tápanyag-visszatartó növényként termeszthető fajok a 

következők: fehér mustár, olajretek, őszi káposztarepce, fehérvirágú somkóró, cikória. 

 

 

3.2.4.3. A területpihentetés 

 

 

A területpihentetés a szántóterület termelésből történő átmeneti kivonása, amely a 

növényi sorrend kialakítását jelentősen befolyásolhatja. Elsősorban a talajregenerálódás 

feltételeinek megteremtését szolgáló eljárás, de fontos célja a talajvédelem, a földhasználat 



egyhangúságának feloldása, a nem élelmiszer vagy takarmány célú termesztés 

érdekeltségének kialakítása. Ez utóbbi kategóriába beletartozik például az olajrepce, a 

napraforgó, a szójabab termesztése biodízel és kenőanyagok gyártására, energianövények 

termesztése stb. 

Talajpihentetésre az mód a legalkalmasabb, amelynél a felszín az élelmiszer vagy 

takarmány célú növénytermesztés alóli kivonás időszakában sem marad fedetlenül (zöldugar).  

Napjainkban az Európai Unióban az élelmiszer-túltermelést szolgáló agrárpiaci 

szabályozó mechanizmus egyik eszköze az ugaroltatás. Ez állami támogatással, a termelési 

kvóták együttes alkalmazásával szabályozza a termelést. Ez természetesen az ugar 

kultúrállapotának fenntartásával történik, mégpedig részleges ugar, fekete ugar vagy zöld ugar 

megoldásokkal, amelyeknek egyben fontos funkciója a talajvédelem is. 

 

 

3.2.4.4. A talajkímélő művelés és a növényi maradványok hatása 

 

 

A talajkímélő művelés a talaj állapotához, az időjárási körülményekhez és az 

utónövény igényéhez történő egyidejű alkalmazkodást feltételez. A művelés javíthatja, de 

ronthatja is az elővetemény értékét és az utónövényre gyakorolt közvetlen hatást: 

 A korán lekerülő kalászosok, a korán lekerülő hüvelyesek, és magkeresztesek 

betakarítása utáni talajmunkák – sekély tarlóhántás, ápolás – hozzájárulnak a 

kedvező elővetemény hatás megőrzéséhez. A tarlóművelésben a növényi 

maradványok egyenletes szétterítése, és a felszín lezárása a csökkenti a talaj 

nedvességvesztését. A növényi részek talajba keverése (tárcsával, kultivátorral) 

elősegíti a lebomlásukat, és a tápanyagok feltáródását.  

 A későn lekerülő elővetemény (napraforgó, kukorica, cukorrépa) után a szárzúzás, 

és az egyenletes szétterítés a talajmunkákat könnyíti. Őszi vetésű növények 

esetében a tarlómaradványok talajba keverése, tavaszi vetésű növényeknél az 

aláforgatás lehet a megfelelőbb. Talajszerkezet védelmi célból a mulcsbavetés is 

számításba jöhet, ekkor azonban nagyobb figyelmet kell fordítani a 

növényvédelemre, és a gyökérzóna állapotára. 

A növényi sorrend a keletkezett szervesanyag révén befolyásolja a talaj állapotát és 

egyes tulajdonságait. Kemenesy Ernő megfogalmazása szerint a talajerő-gazdálkodás egyenlő 

a szervesanyag-gazdálkodással, a vetésforgó pedig a talajerő-gazdálkodás alapja. A talajba 

visszajuttatott szervesanyagok hosszú távon hatással vannak a humusz mennyiségére és 

minőségére. Ezért a növényi sorrend kialakításánál arra kell törekedni, hogy a különböző 

szár- és gyökértömeget hagyó fajok termesztése egyensúlyba kerüljön. 

Az elővetemény után visszamaradó tarlómaradványok hatása sokrétű: 

 Jelentősen csökken a felszíni párologtatás (evaporáció), kedvező feltételek 

alakulnak ki a tápanyagok feltáródásához, a talaj szerkezeti stabilitásának 

javulásához. 

 A felszínen hagyott szervesanyag (szalma, szár) alatt nedvesebb és alacsonyabb 

hőmérsékletű a talaj, emiatt a csírázás és a növények kezdeti fejlődése lassúbb. 

 A felszín takarásával csökkentik a talaj elporosodását, a víz és szél általi 

elsodrását. 

 A felszíni és felszín közeli növényi maradvány szén-dioxid csapdává válik, a szén 

nem veszik el, hanem szerves formában tárolódik a talajban.  

 A szervesanyagok javítják a talaj művelhetőségét, vízáteresztő-, és vízmegtartó 

képességét. 

 Kiegyenlítik a talaj pH-ját, és elősegítik a tápanyagok megőrzését. 



 Előnyösen befolyásolják a szén körforgását a talajban. 

 A csapadék helyben tartásával csökkentik a talaj nedvességveszteségét. 

A növényi maradványok körülményekhez szabott kezelése (felaprítás, egyenletes 

felszíntakarás, talajba keverés vagy aláforgatás) a szervesanyag megkímélésén keresztül 

javítja az elővetemény hatást. A felszínen hagyott tarlómaradványok mennyiségét műveléssel 

lehet szabályozni. Szántással a maradványok 80-100%-a kerül a talaj 10-20 cm-es 

mélységébe (aláforgatás). Kultivátoros és tárcsás művelés nyomán a talaj felső 5 cm rétegébe 

és a felszínre közel 50% kerül, az 5-10 cm mélységbe pedig 20-30%. Direktvetéskor a 

növényi maradványok 90%-a a talaj felszínén marad. 

A tarlómaradványokat tehát nem a művelést, vagy a növényvédelmet nehezítő, hanem 

a talajok szervesanyag utánpótlási forrását jelentő anyagként kell minősíteni és hasznosítani.  
 

 
3.2.5. A vetésváltás és vetésforgó jelentőségének összefoglalása 

 

 

A vetésforgós, a vetésváltásos, és a monokultúrás termesztés kísérleti és gyakorlati 

tapasztalatai lehetőséget adnak az előnyök és a hátrányok összegzéséhez. Ezek az ismeretek – 

mivel a kísérletezés és az adaptálás is folyamatos – egyre bővülnek, emellett újabb kérdések – 

pl. talajbiológiai, növényvédelmi, termesztés technológiai – is felmerülnek. Jelenlegi 

ismereteink szerint a vetésforgós és a vetésváltásos növénytermesztés előnyeit az alábbiak 

támasztják alá: A vetésforgó rendszer előnyei a következők: 

 Az egész területen időszakonként mélyen gyökerező pillangósok 

termeszthetők. 

 Több a folytonos növényborítottság, és így valószínűleg kisebb az erózió. 

 A talaj fizikai állapota kedvezőbb lehet. 

 Különbözőképpen táplálkozó gyökérzetű és tápanyagigényű növények 

váltakoznak. Mélyen gyökerező, illetve sekélyen gyökerező, erélyesen, illetve 

gyengén táplálkozó, valamint nitrogénmegkötő és nem pillangós növények. 

 Kedvező a gyom- és rovarirtó hatás, bár ezen a téren a vegyi anyagok 

hatásosabbak. 

 Kedvező a betegségeket leküzdő hatás. A növénymaradványok változása 

elősegíti a talaj szervezetei közötti versengést, és így hozzájárulhat a patogének 

visszaszorításához. 

 A munkaigény időben széthúzható és a bevételi források is változatosabbak. 

 A talajhasználat és -védelem közötti összhang könnyebben megteremthető 

eltérő igényű és elővetemény-hatású növények termesztésével. Egyes 

növények termesztése során jelentkező hátrányok más növények előnyös 

tulajdonságaival ellensúlyozni lehet. 

 A vetésváltás – az elővetemény igény teljesítése és az elővetemény érték 

kihasználása révén – több növény termésstabilitásának és -biztonságának 

alapvető feltétele.  

 Az eltérő tenyészidejű, vetési, betakarítási idejű vagy vízigényű növények 

termesztése kiegyensúlyozottabbá, szélsőséges években és tenyészidei 

periódusokban biztonságosabbá teszi a gazdálkodást.  

 A vetésváltás az integrált növénytermesztés és az ökológiai gazdálkodás 

előfeltétele.  



 A monokultúrás termesztés – az árvakelés, a gyomok, a talaj nagyobb kémiai 

terhelése stb. miatt – nem alkalmas vetőmag-előállításra és jó minőségű 

termékek előállítására. 

 Az állattenyésztésre és növénytermesztésre szakosodott gazdaságokban a 

takarmány választék (abrak-, szálas-, zöld- és tömegtakarmányok, tápok stb.) 

különböző növények okszerű váltásával állítható elő gazdaságosan. 

 

 

3.3. Összefoglalás 

 

 

 A klasszikus földművelési rendszerek fejlődése párhuzamosan követte az emberi 

civilizációk társadalmi gazdasági és technológiai fejlődését és elsősorban a természeti 

erőforrásokra alapozta a növénytermesztés produktivitását. A tudományos, technológiai és 

gazdasági fejlődés előrehaladásával azonban a természeti erőforrások egy része 

kiegészíthetővé, ill. helyettesíthetővé vált. Napjainkban a földhasználat különböző rendszereit 

elsősorban intenzitás alapján, valamint a szerint különböztetjük meg, hogy milyen mértékben 

alapozza a termelést az ökológiai folyamatokra, ill. az ipari eredetű inputok és energiaigényes 

technológiák alkalmazására. 
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Kérdések: 

Ismertesse a földművelési rendszerek kialakulását, fogalmát! 

Sorolja fel a klasszikus földművelési rendszereket kialakulásuk sorrendjében! 

Mi jellemzi a parlagos földművelési rendszert, mi által volt fenntartható? 

Mi jellemzi az ugaros földművelési rendszert, miben különbözik a parlagos 

rendszertől, mi az oka annak, hogy felváltotta a parlagos rendszert? 

Ismertesse a vetésváltó földművelési rendszert, kialakulásának okait, 

fenntarthatóságát? 

Jellemezze napjaink földhasználati rendszereit! 

Milyen elemei vannak a vetésforgónak? 

Mit értünk vetésváltáson? 

Sorolja fel a vetésforgó és a monokultúra előnyeit és hátrányait! 

Ismertesse a kettőstermesztés módjait! 



4. A tápanyaggazdálkodás jelentősége és rendszere 
 

 

A tápanyaggazdálkodás jelentősége abban rejlik, hogy a talajból a hasznosított 

terméssel kivont és a növények számára fel nem vehetővé vált tápanyagok rendszeres és 

ellenőrzött pótlása döntően befolyásolja a növénytermesztés hatékonyságát, gazdaságosságát 

és fenntarthatóságát. 

Trágyázásnak nevezzük a növény fejlődését segítő tápanyagpótlást. Szűkebb 

értelemben trágyának tekintjük azokat az anyagokat, melyekkel növeljük a termesztett növény 

felvehető tápanyagait, úgyhogy azt a talajba dolgozzuk, a talaj felszínére kijuttatjuk, vagy 

közvetlenül a növényre kiszórjuk. Tágabb értelembe a trágyák közé soroljuk azokat az 

anyagokat is, amelyekkel javítjuk a növény számára közvetlenül nem használható tápanyag 

felvehetőségét, illetve növeljük a talaj termékenységét. 

 

 

4.1. A trágyák érvényesülésére ható tényezők 

 

 

4.1.1. A talajok tápanyagtartalma 

 

 

A talajban található tápanyagok mennyiségét vagy egy adott tápanyag teljes 

mennyiségét a talaj tápanyagtőkéjének hívjuk. A tápanyagtőke térben és időben is változó.  

A tápanyagtartalmat növelik: 

 műtrágyák, szerves trágyák és talajjavító anyagok, 

 tarló- és növénymaradványok, 

 baktériumok és a pillangós növények által megkötött nitrogén mennyisége, 

 az atmoszférából a talajba jutó terhelés (kiülepedés), 

 vetőmagok, növényvédőszerek elemtartalma. 

A tápanyagtartalmat csökkentik: 

 a növények által felvett és a terméssel elszállított tápanyagmennyiség, 

 erózió, kimosódás és denitrifikáció miatti veszteség. 

Tápelemigénynek nevezzük a tervezett termés és a hozzátartozó melléktermék 

létrehozásához felhasznált tápelemek összességét. 

Trágyaigény alatt egy adott területen termesztett növény tervezett 

termésmennyiségéhez és minőségéhez szükséges pótlandó hatóanyagok összességét értjük. 

 

 

4.1.2. Talajok kémhatása 

 

 

A talajok kémhatása közvetlenül és közvetve hat a növények fejlődésére. A 

növényfajok kémhatásigénye és kémhatás-tűrőképessége eltérő. 

Közvetlen hatás a tápanyagok oldódásában és felvételében érvényesül. A gyengén 

savanyú és a semlegeshez közeli kémhatása a legideálisabb a növények tápanyagfelvételének 

szempontjából. 

A közvetett hatás a talaj mikroszervezeteinek életfeltételeinek befolyásolásában 

mutatkozik meg. 

 



4.1.3. A talaj adszorpciós jellemzői 

 

 

Adszorpciónak nevezzük azt a folyamatot, melynek során a talaj kolloid részecskéi 

felületükön ionokat képesek megkötni. Az adszorpciós folyamat által a talajoldat növényi 

tápanyagai az aktív felületen rögzülnek és könnyen felvehető formában raktározódnak a 

gyökérzónában. 

Az adszorbeáló képesség függ: 

 a talaj kolloidjainak mennyiségétől: A kolloid mennyiség növekedésével a 

kötöttebb talajokon nő a tápanyag-megkötő képesség, 

 a kolloidok minőségétől, 

 a talajszemcsék szűrő hatásától, 

 a talaj élő szervezeteinek tápanyagfelvételétől, 

 az egyes kémiai reakciók eredményeként nehezen oldhatóvá vagy felvehetetlenné 

vált tápanyagok kialakulásától. 

 

 

4.1.4. A talaj szervesanyagainak átalakulása 

 

 

A tápelemek jelentős része a növények számára közvetlenül nem felvehető szerves 

kötésben van, azok a talajban lejátszódó mikrobiológiai folyamatokon keresztül ásványosodva 

több éven át feltáródva válnak felvehetővé. Mineralizációnak vagy ásványosodásnak 

nevezzük a szerves anyagokban kötött N mobilizációját, szervetlen formába való átalakulását. 

A mineralizáció lépcsőfokai: 

 aminizáció 

 ammonifikáció 

 nitrifikáció 

 

 

4.2. Szervestrágyák 

 

 

A szervestrágyázás jelentőségét az ide sorolható anyagok hasznosítható mennyisége, a 

hasznosítás módjai, a talajok szervesanyag tartalmának változása és a szervesanyag 

gazdálkodásban szükséges szemléletváltoztatás növeli. A szervestrágyázás feladatai szorosan 

kapcsolódnak a szervesanyag gazdálkodáshoz, amely nem csak a kijuttatandó anyagokat, 

hanem azok hasznosulását, és a talajok szervesanyag tartalmának kímélését is megbízhatóan 

jellemzi. 

A szervestrágyák közé tartoznak:  

 az istállótrágya (almos trágya), 

 a hígtrágya, 

 a zöldtrágya, 

 a szalma, kukoricaszár, valamint az egyéb tarló- és gyökérmaradványok, 

 a tőzegfekália, 

 a baromfitrágya, 

 a komposzt, 

 a városi és az ipari szerves hulladékok. 

 



4.2.1. Az istállótrágya 

 

 

4.2.1.1. Az istállótrágya összetétele 

 

 

Az istállótrágya a gazdasági állatok szilárd ürülékének (bélsár), híg ürülékének 

(vizelet) és az alomnak különböző arányú keveréke. 

Az istállótrágya legértékesebb része a szilárd ürülék (bélsár), amely mindazt 

tartalmazza, amit az állat a takarmányból nem emésztett meg. Sok benne a bélbaktérium. A 

nitrogén-, a foszfor- és a káliumvegyületeket nehezebben bomló, lassan ható alakban 

tartalmazza. 

A híg ürülék (vizelet) azokat a végső anyagcseretermékeket tartalmazza, amelyeket az 

állat a veséjén keresztül választ ki.  

Az alom rendeltetése, hogy a híg ürüléket felszívja, a szilárd ürülékkel jól 

elkeveredjen, annak tárolását, szállítását megkönnyítse, és a bűzöket lekösse. Általánosan 

használt alomanyag a kalászos gabonák szalmája, felhasználható a hüvelyesek szalmája, a 

burgonya- és a kukoricaszár, a tőzeg, az erdei avar, a fűrészpor, a gyaluforgács és a homok is. 

Mivel az istállótrágya minőségét az alomanyag is befolyásolhatja a legkedvezőbb a 

gabona- és hüvelyes szalma használata. 

Az istállótrágya minősége függ az ürülék összetételétől is, amelyet az állatfaj, az állat 

kora, egészsége, a takarmány mennyisége és minősége is befolyásol. 

Az istállótrágya mennyisége döntően az alomtól függ. A trágya erjedési vesztesége 

annál nagyobb, minél több az alomanyag, ennek ellenére, ha bő a szalmatermés, célszerű 

bővebben almozni, mert így lehet jó minőségű trágyát előállítani. 

 

Az istállótrágya várható mennyisége a régebben használt Wolf-képlettel a következő: 

 

Várható istállótrágya = ( 
takarmány-szárazanyag 

+ alomszárazanyag ) × 4 
2 

 

Wolf képlete azt feltételezi, hogy az állat a felvett takarmány szárazanyagának csak a 

felét emészti meg, holott a vizsgálatok szerint mintegy 40% kerül vissza. Nem veszi 

figyelembe a különböző takarmányok emészthetőségi fokát és az erjedés során keletkező 

veszteségeket. Ezért a nagyobb pontosság érdekében ajánlják a Wolf-képletben a 4-es 

szorzószám helyett a szarvasmarhánál a 4,5; sertéstrágyánál 4,0 juh- és lótrágyánál a 3,3 

szorzószám használatát. 

 

 

4.2.1.2. Az istállótrágya érlelése és tárolása 

 

 

Az érlelés célja az, hogy a friss trágyára jellemző igen tág C:N arány szűkebbé váljon, 

a szervesanyagok többé-kevésbé humifikálódjanak (a végleges humifikáció a talajban 

történik), a szalma elkorhadjon, és a trágya porhanyós tömeggé alakulva, egyenletesen 

elteríthető legyen. 

Az istállótrágya érlelése két szakaszból áll. 

 Az oxidációs szakaszban a lazán összerakott szalmás trágyában a hőmérséklet 

gyorsan eléri az 50-70 
o
C-ot. A nitrogénmentes anyagok bomlásakor víz és 



szén-dioxid keletkezik. A nitrogéntartalmú anyagok közül az ammónia egy 

részéből a nitrifikáció során salétromsav keletkezik, amely denitrifikáció útján 

elbomolhat, és a felszabaduló nitrogén a levegőbe távozhat. A 

nitrogénveszteség elkerülése érdekében az aerob oxidációs szakasz 3-5 napnál 

nem lehet hosszabb. A 3-5 napos trágyarétegből friss trágya-, föld-, vagy 

betonlap terheléssel ki kell szorítani a levegőt. 

 A redukciós szakaszban oxigén hiányában csökken az aerob mikrobiális 

tevékenység. A szén-dioxid az ammóniával nehezebben bomló ammónium-

karbonáttá alakul. Ebben a szakaszban a trágya átlagosan 100 napig erjed, 

sötétebb színt ölt, egyneműbbé válik, szén-nitrogén aránya eléri a kívánatos 

20:1 értéket. Az érlelés akkor a legkedvezőbb, ha nedvességtartalma 25% 

körüli ezért száraz nyarakon célszerű nedvesíteni. 

Az érés fokozatai különbözők. 

 A félig érett trágyában a szalmaszálak jól megkülönböztethetők, színük 

világos. 

  Az érett trágyában a szalmaszálak alig észrevehetők, színük sötét, a trágya 

anyaga egynemű. Az ilyen trágya biológiailag a legértékesebb, és könnyen 

teríthető.  

 A túlérett trágya kenőcsös, tápanyagokban szegény, nehezen teríthető. 

Az érlelés során 20-25%-kal csökken a trágya tömege. Az erjesztési veszteség 25-50% 

között változik, elsősorban a nitrogénben, de a foszfátokban is bekövetkezhet. 

10 t jól érlelt istállótrágyában átlag 50 kg N-, 35 kg P- és 60 kg K-hatóanyag van. Az 

N:P2O5:K2O hatóanyag arány mintegy 1:0,7:1,2. (4.1. táblázat). 

 

4.1. táblázat: Az istállótrágya minősége, 75% víztartalom esetén  

 

Hatóanyag, % Jó Közepes Gyenge 

N % 0,7-1,0 0,5-0,7 0,3-0,5 

P2O5 % 0,4-0,7 0,3-0,4 0,2-0,3 

K2O % 0,80-1,0 0,5-0,8 0,3-0,5 

Szervesanyag % 18-22 15-18 10-15 

C:N arány 15-20:1 20-25:1 25-30:1 
Forrás: Tóth, 2006 

 

Az istállótrágya érlelhető trágyaszérűn, kifutóban, és mélyített (aklos) istállóban. Az 

érett trágya kihordható, trágyaszarvasokban – legfeljebb 2 hónapig – tárolható. 

 

 

4.2.1.3. Az istállótrágyázás irányelvei 

 

 

Az istállótrágya a trágyakazalban átlag 100 nap alatt érik be. Ennél hosszabb ideig 

tartó érlelés a tápanyagveszteség miatt nem tanácsos. A leföldelt trágyakazal akkor bontható 

meg, ha azonnal kezdődik a kihordás, a szétterítés a táblán, és az alászántás. A szétterített és 

azonnal alászántott trágya hatékonysága 100%-nak vehető, ehhez képest 24 óra elteltével 

70%, 4 nap elteltével 50%. A hatáscsökkenés a nitrogénveszteségnek (ammónia elillanása) 

tulajdonítható. 

Istállótrágyázásra általában augusztustól novemberig kerülhet sor a nyári, ill. őszi 

szántások előtt: 



 Nyár végi melegben – különösen, ha szeles az időjárás – nitrogénveszteség 

következhet be, és szárazságban az alászántás minősége sem lesz kifogástalan. 

 Őszi trágyázáskor kisebb a hatóanyag-veszteség, az alátakarás őszi szántással 

végezhető.  

 Tavaszi istállótrágyázásra február 15-e után kerülhet sor és csak laza 

homoktalajokon.  

 A téli trágyázás, december 1. és február 15. között tilos.  

Az istállótrágya adagja különböző lehet: 

 15,0 t/ha adag gyenge trágyázásnak, 

 30,0 t/ha adag közepes trágyázásnak, 

 40,0 t/ha adag erős trágyázásnak felel meg. 

 

 

4.2.1.4. Az istállótrágya hatásai 

 

 

Az istállótrágyázás fizikai, kémiai és biológiai úton egyaránt hatást fejt ki a talajra: 

 fizikai hatása: javul a talaj szerkezetessége, lazító hatású, 

 kémiai hatása: a talajok humusztartalmát gazdagítja mineralizálódás során, 

 biológiai hatása: a talajlakó mikrobák számára táplálékot szolgáltat, és javítja az 

élettevékenységükhöz szükséges környezeti feltételeket. 

 

 

4.2.2. Hígtrágya 

 

 

4.2.2.1 A hígtrágya összetétele 

 

 

A hígtrágya az almozás nélküli állattartás jellegzetes, folyékony halmazállapotú 

mellékterméke. Összetételét tekintve a bélsár, vizelet, az elcsurgó ivó- és technológiai vízből, 

kis mennyiségben egyéb hulladék-anyagokból áll.  

A hígtrágya szétválasztható szilárd és híg részre. A szilárd fázis a hagyományos 

istállótrágyával azonos módon kezelhető anyag. A híg fázis a szétválasztás során 

visszamaradó szuszpenzió, amely nem azonos az almos tartásnál keletkező trágyalével, de 

hasznosítása, és elhelyezése hasonló. 

A hígtrágya ammónia-N tartalma nagy (az összes N-tartalom 40-70%-a), a növények 

számára közvetlenül hozzáférhető, C:N aránya szűk (5-14:1). Melegben, vagy ha késve 

munkálják a talajba a hígtrágyát, az összes ammónia-N elillanhat, és a környezet is 

szennyeződik.  

A kijuttatás évében a hígtrágya szervesen kötött nitrogéntartalmának mintegy 30%-a 

táródik fel, a következő évben gyenge utóhatással számolhatunk. A foszfor- és kálium 

feltáródása az első évben 60%-ra, a következő évben 40%-ra tehető. 

 



4.2.2.2. A hígtrágya kezelése és tárolása 

 

 

A gyűjtést, tárolást és a hasznosításra való előkészítést az állattartó telepekhez 

kapcsolódó hígtrágya-kezelő telepeken végzik.  

A hígtrágya patogén baktériumokat tartalmaz. Míg az istállótrágya az érlelés után sterilnek, 

a hígtrágya gyakorlatilag mindig fertőzöttnek tekintendő. A hígtrágya kezelés, elhelyezés, és 

hasznosítás, a környezet- és vízszennyeződés veszélye miatt, Európa-szerte egyre több 

feladatot ad. 

 

 

4.2.2.3. Kijuttatás 

 

 

A trágyalé- és hígtrágyaszóró gépek feladata a híg anyag felszívása, szántóföldre 

szállítása és egyenletes kijuttatása. A környezetvédelmi célnak a zárt rendszerben tölthető 

gépek felelnek meg. A kijuttatandó adag a haladási sebesség, a kifolyónyílás keresztmetszete 

és a túlnyomás figyelembevételével állítható be, pl. számítógépes vezérléssel.  

A hígtrágya kijuttatásának három eljárása (egymenetes, kétmenetes, 

öntözőberendezéssel végzett) ismert. Az egymenetes kijuttatás elsősorban kis szállítási 

távolság esetén, és kisüzemeknél perspektivikus. Nagyobb szállítási távolság, nagy hígtrágya 

mennyiség, és kedvezőtlen adottságok esetén a kétmenetes kijuttatás alkalmasabb (Rühlmann, 

2000). 

Szántóterületeken a hígtrágyát lehetőleg azonnal dolgozzák a talajba. A sekély, 2-4 cm 

mély talajba keveréssel megelőzhető a N-veszteség. Növényállományok hígtrágyázásakor a 

tápanyag kimosódás csekélyebb, az ammónia-N veszteség nagyobb, és a termés is 

szennyeződhet. 

A mezőgazdasági területek hígtrágyázásának irányelvei a vonatkozó jogszabályokban 

foglaltak mellett az alábbiak: 

 A hígtrágyát az állattartó telep körül olyan növények alá célszerű felhasználni, 

amelyek jól hasznosítják (kapás-, olajnövények, takarmánynövények, kalászos 

gabonák, rét, legelő). 

 Az adagok nagysága a kijuttatható N-mennyiség alapján határozható meg. 

 Hígtrágya legfeljebb 1-2%-os lejtőre juttatható ki. 

 Hígtrágya biztonsággal csak jó vízgazdálkodású területeken alkalmazható, ahol 

a kritikus talajvízszint mélysége meghaladja a 2-3 métert. 

 Sekély termőrétegű, kavicsos, záróréteget tartalmazó talajokon nem 

javasolható. 

 Nyersen fogyasztható növényeket hígtrágyával öntözni tilos. 

 A hígtrágyát a vegetációs időszak kezdetén célszerű kiöntözni. Egyéb esetben 

figyelembe kell venni a növény tápelem felvételi dinamikáját és fejlődési 

fázisát. 

 Őszi időszakban, a N-kimosódást megelőzendő, legfeljebb kis adag adható ki.  

 Télen, december 1. - február 15. között, és átfagyott talajra hígtrágyát kijuttatni 

tilos. 

 Erős szélben nem ajánlott a kijuttatás esőztető berendezéssel, mivel jelentős 

lehet az elsodródás, az ammóniaveszteség és egyenetlen a szóráskép. 

 Törekedni kell a talajközeli, homogén kijuttatásra, és a mielőbbi talajba 

dolgozásra. 



 A kijuttatásnak leginkább a nedves, hűvös időjárás kedvez. 

 A hígtrágya foszfortartalma kicsi, ezért ennek pótlása szükséges. 

  Járványok idején a híg trágya elhelyezésére puffertároló létesítése szükséges. 

 

 

4.2.3. Zöldtrágya 

 

 

A zöldtrágyázás adott termőhelyen növényállomány létesítése fő- vagy másodvetéssel 

a teljes zöldtömeg talajba juttatása érdekében.  

A zöldugar a zöldtrágyázás egyik módja, amikor kizárólag a talajtermékenység 

fenntartására vagy javítására termesztenek növényt vagy növénytársítást. 

A zöldtrágyanövényekkel szemben támasztott követelmények az alábbiak: 

 rövid idő alatt (70-90 nap) 10 t/ha-t meghaladó biomasszát adjanak, 

 erősen, mélyen gyökerezzenek, 

 a talajt N-készletét lehetőleg gyarapítsa, 

 kedvező legyen az elővetemény-hatásuk, 

 termesztésük egyszerű, költségtakarékos legyen, 

 vetőanyaguk ne legyen drága, lehetőleg az alkalmazó gazdaságban állítsák elő, 

 tűrjék a klimatikus szélsőségeket, 

 jól alkalmazkodjanak a változó termőhelyei feltételekhez (gyenge termőhely 

nem kizáró ok). 

 az elővetemény után maradt talajnedvességet jól hasznosítsák, 

 zöldtömegüket kártevők, kórokozók ne támadják meg, 

 a gyomokat elnyomják, 

 borításuk révén csökkentsék az eróziót és a deflációt, 

 másodvetésre is legyenek alkalmasak, 

 egyéb hasznos tulajdonsággal bírjanak (nematóda-gyérítés, szimbiotikus N-

gyűjtés). 

A zöldtrágyázási céllal vetett növények lehetnek fővetésűek, kettős termesztésűek 

(másodvetés; alá-, vagy rávetéssel kialakított fedett tarló), valamint sarjú zöldtrágyák. 

A szervesanyag-gazdálkodás és a talajvédelem szempontjából nagyobb a zöldtrágya 

jelentősége a humuszban szegény, szerkezet nélküli, sekély termőrétegű talajokon, a lejtős 

tzalajokon, valamint a kötött agyag- és szikes talajokon. 

Az egyes talajokra javasolható zöldtrágyanövények (Kismányoky, 1993 és Antal, 

2000): 

 Savanyú homoktalajokra (nyírségi és somogyi): édes és keserű csillagfürtfajok, 

homoki borsóval kevert napraforgó, zöldnapraforgó, zöldrozs. 

 A Duna-Tisza közi homoktalajokra: somkóró, őszi bükköny, zöldnapraforgó. 

 A nyugati és az északi peremvidékek savanyú erdőtalajaira: fehér mustár, 

olajretek, füves fehérhere, füves szarvaskerep, társnövényül az angolperje vagy a 

csomós ebír, borsós napraforgó, tavaszi repce. 

 Barna erdőtalajokra: bíborhere, olajretek, fehér mustár, facélia, perzsahere, 

szarvaskerep angolperje társítással, napraforgó, borsós napraforgó, tavaszi repce, 

tavaszi bükköny. 

 Csernozjom talajokra: fehér mustár, olajretek, facélia, komlós lucerna, napraforgó, 

szegletes lednek, tavaszi repce. 

 Réti agyag- és szikes talajokra: takarmányrepce, zöldnapraforgó. 



A zöldtrágyázást meghálálják a burgonya, a cukorrépa, a dohány és a zöldségfélék 

(Loch, 1999). Két őszi kalászos között másodvetésű, rövid tenyészidejű zöldtrágyanövény 

termesztése felpezsdíti a talaj hasznos biológiai tevékenységét. 

 

 

4.2.4. Tarló- és gyökérmaradványok 

 

 

4.2.4.1. Szalma 

 

 

A gabonaszalma lebomlása viszonylag gyors, és tág C:N aránya (70-90:1) miatt 

átmenetileg nagy nitrogénlekötéssel jár. Ennek enyhítésére 1 t szárazanyagra vetítve 5-10 kg 

hatóanyagnak megfelelő N-műtrágya adható a talaj ellátottságától függően. Nitrogéntrágyázás 

indokolt, ha a szalma bedolgozása után nyár végi vagy őszi vetés következik. A szalma 

lebomlása ugyanis részben egyidőben megy végbe a növény kezdeti fejlődésével. A 

nitrogéntrágyázás pillangós virágú növény esetén elmaradhat.  

A szalma talajba munkálás előtti aprítása történhet kombájnra szerelt szecskázóval, 

vagy zúzógéppel. A felszecskázott és szétszórt szalmát előbb sekélyen – tarlóhántással – 

célszerű a talajba keverni, és a felszínt lezárni. 

 

 

4.2.4.2. Kukoricaszár 

 

 

A kukorica szára és gyökérzete nitrogénben szegény, a tág C:N arányt 1 t 

szárazanyagra számítva 8-10 kg N-műtrágya hatóanyaggal lehet mérsékelni. Jól ellátott 

talajokon, és akkor, ha az őszi alaptrágya is tartalmazott nitrogént, nem feltétlenül szükséges a 

kiegészítés. A kukoricaszárat kombájnra szerelt szecskázó adapterrel vagy külön menetben 

szárzúzó géppel célszerű felaprítani és a tél beállta előtt a talajba munkálni. Nagy tömeg 

esetén az aláforgatás tanácsosabb. 

 

 

4.2.5. Egyéb szerves trágyák 

 

 

4.2.5.1. Baromfitrágya 

 

 

A baromfitrágya éves mennyisége állatfajonként, Loch (1999) nyomán: tyúk 5,5 kg, 

kacsa 8,5 kg, liba 11 kg, galamb 2,8 kg. A baromfiürülék kevesebb vizet, de több értékes 

tápanyagot tartalmaz, mint a szarvasmarhatrágya (4.2. táblázat). A baromfitrágya ún. gyorsan 

ható, heves trágya, amely komposztálással, vagy istállótrágyával keverve használható fel.  

 

4.2.. táblázat: A baromfiürülék százalékos összetétel (Loch, 1999 nyomán) 

 

Állatfaj Nedvesség, % Szervesanyag % N% P2O5% K2O% 

Liba 77-95 4-13 0,5-0,6 0,1-0,5 0,5-1,0 

Kacsa 60-85 10-25 1,0-2,0 0,1-1,5 0,6-2,2 

Tyúk 60-90 8-25 0,9-1,4 0,5-2,5 0,8-2,3 



4.2.5.2. Tőzegfekália 

 

 

A tőzeg maga is alkalmas szervestrágyázásra, és még inkább egyéb szervestrágyák 

hátrányos tulajdonságainak megjavítására, a komposztálás elősegítésére. Előnye a nagy 

adszorbciós képesség és a baktericid hatás. A tőzeg leggazdaságosabb a fekál- és 

sertéstrágyák felitatására. A tőzeget és a fekáliát 1:5 vagy 1:10 arányban keverik. Jól 

adszorbeálja az ammóniát, csökkenti a trágya nitrogénveszteségét. Szagtalanná, könnyen 

kezelhetővé teszi a trágyákat. A tőzegből komposztálással készített jó minőségű 

szervestrágyát főleg a kertészetekben használják. 

 

 

4.2.5.3. Komposzt 

 

 

A komposztálás alkalmas arra, hogy a nehezen kezelhető állati eredetű trágyák, 

élelmiszeripari hulladékok és biológiailag bontható kommunális hulladékok megfelelő 

biológiai folyamatok eredményeként jó minőségű szervestrágyaként juttathassák ki a 

szántóföldre. 

A felhasznált szervesanyag akkor kedvező, ha C:N aránya 35:1 vagy30:1. Ebből jól 

irányított folyamattal kb. 20:1 arányú komposzt állítható elő. A komposztálás lényege a 

kiinduló anyagok többszöri átkeverése, szellőztetése és nedvesítése, az aerob mikrobiális 

tevékenység előmozdítása. 

A komposzttelepen a hulladékot lazán kell összerakni úgy, hogy a nehezebben bomló 

anyagok keveredjenek a könnyebben bomlókkal. A nyersanyagok előkészítésének célja a 

mikrobiális feltételek biztosítása. A jól összerakott prizmát le kell földelni. Néhány nap múlva 

a bomló anyag 60-65 
o
C-ra melegszik fel. A hőmérséklet legfontosabb hatása a patogén 

szervezetek pusztítása. Emberi, állati patogének, paraziták nem maradhatnak élve a 

komposztálás után (Alexa és Dér, 2001). 

A komposztálás alatt átforgatás, levegőzetés és nedvesítés szükséges. Az átforgatott 

komposzt érlelés után sötét színű, egynemű, földszerű anyaggá alakul át, amely könnyen 

szétszórható.  

A komposztban lévő tápanyagok lassan táródnak fel. Fizikai hatásuk kedvező a talaj 

szerkezetére, víz- és levegőgazdálkodására, biológiai életére egyaránt. Elsősorban 

kertészetekben (ültetőanyag), szőlőkben és gyümölcsösökben, valamint rétek és legelők 

trágyázására, gyeptelepítés előtt, továbbá rekultivációra célszerű felhasználni. Kalászos, 

kukorica, repce alá trágyázására 10-25 t/ha komposztot ajánlanak. 

 

4.2.5.4.Városi és ipari szerves hulladékok 

 

A városi szemétben sok az olyan szerves hulladék, amely komposztálással trágyázásra 

használható anyaggá alakítható. Alapfeltétele a szelektív gyűjtés és válogatás. A tápanyag-

visszapótlási célra használható ipari szerves hulladékok elsősorban a mezőgazdasági 

termények élelmiszeripari feldolgozása nyomán keletkeznek. A hasznosítás módjait a 4.1. 

ábra mutatja be. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. ábra: Élelmiszeripari melléktermékek hasznosítási lehetőségei 

Forrás: Vermes 1998, Schmidt, 2006 

 

A természetben az elhalt szervezetek maradványai a talajba jutva bomlanak le, 

alakulnak át, és válnak új növényi biomassza építőköveivé. A természetes 

tápanyagforgalomnak a modellje követhető nyomon a szerves és szervetlen hulladékok 

trágyaként való felhasználásával (Vermes, 1998). A hulladékhasznosítás során csak olyan 

anyagokat szabad használni, amelyekre szükség van, nem szennyezik a talajt, nem rontják le a 

minőségét. A szennyezés maradandó károsítást okoz, mivel nagyon rossz hatékonysággal 

lehet a talajból eltávolítani. 

A szennyvíziszap az egyik legjelentősebb a trágyázásra felhasználható szerves 

hulladékok között. Nagy mennyiségben keletkezik, amely a szennyvízkezelés fejlődésével 

folyamatosan növekedni fog. A szennyvíziszapok sok tápanyagot tartalmaznak. A 

szennyvíziszapokban keletkezésük során különböző káros anyagok dúsulhatnak fel (pl. 

toxikus elemek, szerves szennyezők: PAH, PCB, TPH). Felhasználásuk szabályozott, jelenleg 

az 50/2001 sz. kormányrendeletben rögzített. A rendelet rögzíti a tárolás, kijuttatás és 

felhasználás szabályait és megadja a szennyvíziszapban megengedhető potenciálisan káros 

anyagok koncentrációit is. 

 

 

4.3. Műtrágyák 

 

 

A műtrágyákat számos idegen nyelv ásványi trágyáknak nevezi, utalva arra, hogy egy-

két kivételtől eltekintve a tápelemeket a növények számára felvehető ásványi formában 
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tartalmazza. A műtrágyák használatával szemben számos fenntartás és kritika is 

megfogalmazódik, melynek alapja az, hogy környezeti hatásaik közül néhány (pl. egyes 

műtrágyák talajsavanyító hatása, NOx emisszió) kedvezőtlen, környezetterhelő is lehet. 

A műtrágyák környezeti hatása összetételüktől függően eltérő lehet, szakszerű 

alkalmazásukkal ugyanakkor ezek a környezetterhelő hatások minimalizálhatók, vagy 

elkerülhetők. Több esetben a hatóanyag adagok, a kijuttatás módjának és a műtrágya-

féleségek helyes megválasztásával javíthatunk is a talaj állapotán. 

A hatóanyagok arányának és mennyiségének helyes megválasztásával a növények 

tápelem igényét műtrágyákkal precízen tudjuk kielégíteni, ezért a hatóanyagainak 

hasznosulása és megtérülése kedvező.  

A szervestrágyák alkalmazásának előnyös tulajdonságait az előző fejezetekben már 

tárgyaltuk. Bármennyire is kedvező lenne a szervestrágyák szélesebb körű használata, nem áll 

rendelkezésre olyan mennyiség, amivel a mezőgazdasági ágazatok tápelemigényét fedezni 

lehetne. A fenntartható szemléletű talajhasználat ezért megköveteli a műtrágyák szakszerű 

alkalmazását. 

 

 

4.3.1. A nitrogén műtrágyák 

 

 

A nitrogén a növények növekedésének szempontjából az egyik legfontosabb tápelem. 

Részt vesz az aminosavak és fehérjék felépítésében, szerepet játszik a nukleotidok, 

nukleinsavak bioszintézisében. Nitrogénhiány esetén csökken a fehérjeképződés, és a 

növekedés. A levelek sárgászölddé válnak, idő előtt lehullanak, a növény szára elvékonyul, 

lerövidül, gyökérzete megnyúlik, kevésbé elágazóvá válik. 

A nitrogén a talajban szerves és szervetlen kötésben van jelen, mennyiségét tekintve a 

szeves forma dominál. Természetes módon úgy gyarapodhat, hogy a talajban szabadon élő, 

illetve pillangósvirágú növényekkel szimbiózisban élő mikroorganizmusok megkötik azt. 

Emellett a légköri ülepedés közvetítésével, illetve a növényi maradványok és állati ürülék 

talajba kerülésével növekedhet még a mennyisége. 

A nitrogént mesterséges módon nitrogén műtrágyák segítségével is gyarapíthatjuk. A 

nitrogén műtrágyák lehetnek szilárd vagy folyékony halmazállapotúak. 

A szilárd műtrágyákat az alábbiak szerint csoportosíthatjuk: 

 Ammóniumsók 

 Nitrátok 

 Amid nitrogént- tartalmazó műtrágyák 

Az ammóniumsókat ammóniából és valamilyen ásványi sóból állítják elő. Savanyító 

hatásúak, mivel az ammóniumionok egy része a talajban nitrifikálódik és H
+
 protonok 

szabadulnak fel. Ide tartoznak az alábbi műtrágyák: ammónium-nitrát, mészammon-salétrom, 

ammonium-szulfát. Az ammónium tartalmú műtrágyák könnyen felvehető tartós hatású 

műtrágyák, mivel az NH4
+
 ion jól adszorbeálódik a talajkolloidok felületén. 

A nitrátok nitrátion formájában tartalmazzák a nitrogént. Ide soroljuk a nátrium-

nitrátot vagy másnéven chilei salétromot, valamint a kalcium-nitrátot. Ezek a műtrágyák 

fiziológiásan lúgos kémhatásúak, mivel a növények több NO3
-
 iont vesznek fel, mint az  Na

+
, 

ill. Ca
++

 iont. A nitrát tartalmú műtrágyák a talajban nagyon mozgékonyak, mivel a NO3
-
 ion 

nem tud adszorbeálódni a talajkolloidok felületén, ezért a növény igényeit meghaladó többlet 

esetén csapadékos időben, vagy öntözés esetén könnyen a talaj mélyebb rétegeibe mosódik. 

Az amid-nitrogént tartalmazó műtrágyák közé soroljuk a karbamidot, amely a 

legnagyobb hatóanyag tartalmú nitrogén műtrágya. Amid formában a nitrogént a növények 

nem tudják gyökéren keresztül felvenni, hanem a talajban élő urobaktériumok ammonifikáció 



útján NH4
+
 ionná alakítják és csak ezt követően válik felvehetővé. A karbamid ezért lassú 

hatású műtrágya és mivel átalakulása mikrobiológiai folyamatokhoz kötött, sebessége 

nagyban függ a talaj hőmérsékletétől. 

A folyékony nitrogén műtrágyák a szilárd N-műtrágya gyártás melléktermékei, vagy 

azok alapanyagaiból állítják őket elő. Velük szemben támasztott legfontosabb követelmény a 

nagy hatóanyag-tartalom és az alacsony kristályosodási hőmérséklet. A szilárd műtrágyákhoz 

képest egyenletesebben kijuttathatóak, de megfelelő eszközhátért igényelnek. 

A N-műtrágyázás során az alábbi szempontokat kell figyelembe venni: 

  a talaj természetes nitrogénszolgáltató képességét, 

 termesztett növény faját, fajtáját, tervezett hozamát, 

 előveteményt, 

 istállótrágya utóhatását, 

 talaj tulajdonságait, 

 klimatikus adottságokat. 

A szilárd N-műtrágyát a felszínre kell kijuttatni, és sekélyen a talajba dolgozni. Az 

őszi kalászosok alá a tervezett adag 0-30%-át (30-40 kg/ha N hatóanyagot) ősszel, a többit 

tavasszal fejtrágyaként egy vagy két alkalommal kell kijuttatni. A tavaszi növények alá laza 

talajokon tavasszal, kötöttebb talajokon őszi-tavaszi megosztásba indokolt a műtrágya 

kiszórása. 

 

 

4.3.2. A foszfor műtrágyák 

 

 

A foszfor a növény fejlődése, virágzása és magképződése szempontjából 

nélkülözhetetlen elem. Fontos alkotója a nukleinsavaknak, részt vesz a fotoszintézisben. A 

növény által felvett foszfor árunövény termelés során a generatív termésekkel elhagyja a 

szántóföldet, kikerül az üzemi körforgásból, melléktermékekkel visszamaradó hányada 

csekély. Foszfor hiány esetén a növények alsó levelein jelentkeznek hiánytünetek. A foszfor a 

talajban szerves és szervetlen formában is előfordul. 

Foszfor műtrágyagyártása során az a cél, hogy a nehezen oldható nyersfoszfátokat 

vízben vagy gyenge savakban oldható foszfor vegyületekké alakítsuk. A foszfor műtrágyákat 

a szerint csoportosíthatjuk, hogy a feltárás mivel történik: 

 szuperfoszfát: az apatit kénsavas feltárásával állítják elő 

 hármas szuperfoszfátok vagy triple szuperfoszfátok: nyersfoszfátok 

foszforsavas feltárása során jön létre 

 nitrofoszfátok: salétromsavval tárják fel a foszfort 

 termofoszfátok: az apatit struktúrát hőkezeléssel bontják meg 

A P-műtrágyát az őszi alapműveléssel az aktív gyökérzónába kell kijuttatni. A 

kijuttatott hatóanyag rövid idő alatt megkötődik, a talajszelvényben való elmozdulásra nem 

kell számítani. 

 

 

4.3.3. Kálium műtrágyák 

 

 

A kálium 80-90%-a vegetatív növényi részekben található. A kálium meghatározó 

szerepet játszik a szénhidrátok bioszintézisébe, szabályozza a protoplazma fizikokémiai 

sajátosságait, ezáltal növelve a szárazságtűrő képességet. Kálium hiány esetén csökken a 

hozam, a stressztűrő képesség, a levélszélek megbarnulnak. 



A kálium a talajban szerves és szervetlen kötésben egyaránt előfordul. 

A káliumműtrágyákat nyers káliumsókból az alábbi eljárásokkal állíthatják elő: 

 átkristályosítás 

 flotálás (úsztató-ülepítő eljárás) 

 fajsúly szerinti osztályozás 

A káliumműtrágyákat az őszi alapműveléssel kell a talajba juttatni. 

 

 

4.3.4. Egyéb makroelem trágyák 

 

 

Kalcium a sejtosztódásban, növekedésben játszik szerepet. Hiánya nem mindig látható 

tünet, a növények korlátozott növekedéséből lehet rá következtetni. A kolloidszegény, kis 

adszorpciós kapacitású, savanyú homoktalajokon válhat szükségessé a Ca rendszeres pótlása. 

Kalciumtrágyázásra használhatóak kalcium-karbonát tartalmú szerek pl. mészkő-őrlemény 

vagy a cukorgyári mésziszap. 

A magnézium a krolofill fontos alkotórésze, részt vesz a fotoszintézisben. Hiánya az 

idős leveleken észlelhető. Magnézium hiány elsősorban az ásványi kolloidokban szegény 

talajokon léphet fel. Magnézium igényes növények a burgonya, cukorrépa, szőlő, 

gyümölcsfélék. Kijuttatása elsősorban magnézium sók, ill. kelát kötésű magnézium 

műtrágyákkal lehetséges. 

A kén a kéntartalmú aminósavak építőeleme, peptidek, fehérjék, enzimek és lipidek 

alkotórésze. A növények SO4
2-

 ion formájában veszik fel gyökéren keresztül. A kén a talajban 

szulfátok formájában általában kellő mennyiségben megtalálható, légköri kiülepedése is 

jelentős. A szulfát ion a nitráthoz hasonlóan mozgékony és könnyen kimosódik a talajból. 

Egyes növények esetében – pl. repce – pótlására szükség lehet. Több műtrágya tartalmaz ként 

kísérő elemként (pl. ammónium-szulfát, szuperfoszfát). 

 

 

4.3.5. Összetett műtrágyák 

 

 

Az összetett műtrágyák kettő, vagy három makrotápelemet tartalmaznak. Összes 

hatóanyag tartalmuk általában magasabb, mint a mono – egy hatóanyagot tartalmazó – 

műtrágyáké. Az NPK hatóanyagok arányát tekintve többféle összetételben állítják össze őket, 

így a különböző növények igényeit figyelembe lehet venni a műtrágyaforma 

megválasztásában. Előnyük, hogy az alapműtrágyák kijuttatása egy menetben megoldható 

velük, ezért felhasználásuk egyre nő. 

 

 

4.3.6. Mikroelem-trágyázás 

 

 

A mikroelemek a növényekben kis mennyiségben fordulnak elő, viszont szerepük 

annál jelentősebb. A mikroelemek jelentőségét és a hiányukat mutató tüneteket a 4.3. táblázat 

ismerteti. 

A mikroelemtrágyák oldhatóságuk alapján lehetnek gyors és lassú hatású trágyák. 

Felhasználásuk szerint megkülönböztetünk talaj- és levéltrágyákat. Jelentős részük N-, P- 

vagy NPK műtrágyák alkotórészeként juttatható ki. 

 



4.3. táblázat: A mikroelemek jelentősége és hiánytüneteik 

 

Mikroele

m 

Jelentősége Hiánytünetek Elemre igényes 

növények 

Vas légzésben, 

anyagcserében, 

fotoszintézisbe

n, 

fehérjeképző 

folyamatokban 

csökken a klorofill tartalom,  

zavar a fehérjeszintézisben 

fiatal levelek érközei 

világosulnak, sárgulnak 

gabonaféléknél 

levélcsíkozottság jelenik meg 

gyümölcsfélék 

szőlő 

Mangán enzimaktivátor 

különböző 

anyagcsere 

folyamatokban 

fiatal leveleken egyenetlen 

sárgulás, majd foltos pusztulás 

zab,  

borsó, 

spenót, 

cukorrépa 

 

Réz enzimek 

alkotórésze 

különböző 

anyagcsere 

folyamatokban 

fiatal növények levelei 

szürkészöldre színeződnek, 

klorotikussá válnak, 

növekedésük lassul 

gabonaféléknél levélfehéredés 

majd „fehérkalászúság” 

jelentkezik 

kukorica, 

zab, 

herefélék, 

sárgarépa, 

cékla, 

gyümölcsfélék 

Cink enzimalkotó és 

enzimaktivátor 

felső levelek érközi klorózisa, 

rozettásodás, 

törpe szártagúság 

kukorica, 

komló, 

len, 

bab 

Bór virág- és 

termésképzésb

en játszik 

szerepet 

gyökerek tenyészcsúcsainak 

pusztulása, 

merisztéma szövetek 

normálistól eltérő növekedése 

cukorrépa, 

szőlő, 

gyümölcsökfák 

Molibdén enzimaktivátor csökken a klorofill tartalom 

szürkészöld dé válik a levél 

pillangósoknál nitrogénhiány 

tünetek 

káposztafélék, 

pillangósok 

Kén kéntartalmú 

aminosavak 

építőköve 

romlik a növény tápanyag 

felvétele 

őszi 

káposztarepce, 

mustár 
Forrás: saját összeállítás 

 

 

4.3.7. A műtrágyázás gyakorlata, irányelvei 

 

 

Hiánybetegség esetén, különösen ha már az adott elem hiányára jellemző jellegzetes 

tünetek kialakultak, nehéz annak megszüntetése, az általa okozott terméscsökkenés 

bekövetkezésének pedig nagy lesz a valószínűsége. Hatékonyabban védekezhetünk a 

hiánybetegségek előfordulása ellen, ha a talaj tápanyagszolgáltató képességének és a 

termeszteni kívánt növény igényeinek ismeretében, a tünetek megjelenése előtt, előre 

gondoskodunk a szükséges tápanyag kiegészítésről. 



A növények tápanyagfelvételi dinamikája fejlődési stádiumonként eltérő, ezért az alap 

és kiegészítő trágyázási módok egymásra épülve ehhez igazodva - a különböző tápelemek 

sajátosságait is figyelembe véve - érik el céljukat. Az alaptrágyázás során kijuttatott 

tápelemeket az alapműveléssel vetés előtt dolgozzuk be a talajba. A tervezett terméshez 

szükséges tápanyagok fennmaradó részét a növény igényeihez igazodva kiegészítő 

trágyázással juttatjuk ki, ami lehet: 

 Starter (indító) trágyázás, ami a vetéssel egyidőben történő az elvetett mag alá és 

mellé elhelyezett kismenyiségű műtrágya kijuttatást jelent. Keléskor, a még 

fejletlen gyökérzettel rendelkező fiatal a növények kezdeti foszforigényének 

kielégítésében nagy jelentőségű lehet. 

 Fejtrágyázás, ami a növényzettel borított talajfelszínre történő műtrágyakijuttatást 

jelent. Csak jól oldódó, mozgékony, könnyen felvehető műtrágyaformákkal 

végezhető, mivel a csapadéknak kell ezeket bemosnia a talajba. Az őszi kalászos 

gabonák és a repce tavaszi nitrogén ellátásában jelentős, de csapadékos nyáron a 

kukorica is meghálálja a szárbamenéskor kijuttatott nitrogént. 

 Levéltrágyázás, ami a tápelemek kis mennyiségű felvehető formáinak híg vizes 

oldatban a lombozatra történő kijuttatását jelenti. Nem csak mikroelem pótlás és 

hiánybetegség megszüntetés céljára alkalmazható, hanem makro tápelemszint 

növelésével (pl. a kukoricára kijuttatott karbamid híg oldatával) aszálykár 

mérséklő és érésgyorsító hatású. 

A fentieken túlmenően létezik még az un. öntözőtrágyázás vagy tápoldatos öntözés 

(fertigation), ami az öntözővízzel történő a növény aktuális fejlődési szakaszához igazodó 

mennyiségű és összetételű tápelem kijuttatást jelent. Főként a kertészeti termesztésben terjedő 

legkorszerűbb víz- és tápanyagtakarékos növénytáplálási módszer.  

A különböző trágyázási szaktanácsadási rendszerek a mérleg elvén alapulnak. 

Egyfelől feltételezik a tervezett termésszint eléréséhez szükséges tápanyagok mennyiségének, 

másfelől pedig a talaj tápanyagszolgáltató képességének ismeretét. A kettő különbözete adja 

meg azt a tápanyag hiányt, amit trágyázással kell pótolnunk. 

 

 

4.4. Összefoglalás 

 

 

A tápanyag gazdálkodás a növénytermesztés egyik legsarkalatosabb feltétele, ami 

számos növénynél nem csak a termésmenyiséget és –stabilitást határozza meg, de jelentősen 

befolyásolja a minőséget is. A növények által a talajból kivont tápelemek pótlására szerves és 

műtrágyák is rendelkezésre állnak. A tápanyag visszapótlás során nem csak a visszapótolandó 

tápanyagmennyiség figyelembevételének van jelentősége, hanem annak is, hogy a különböző 

trágyaformákat és hatóanyagokat mikor és milyen módon juttatjuk ki a talajművelés és 

vetésváltás rendszerébe integrálva. 
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Kérdések: 

Ismertesse a tápanyagok hasznosulását befolyásoló tényezőket! 

Ismertesse a szervestrágyák típusait, alkalmazásuk irányelveit! 

Ismertesse a műtrágyákat hatóanyag tartalom szerint! 

Ismertesse a műtrágyázás gyakorlatát, irányelveit! 



5. A talajművelés szerepe és rendszere 
 

 

5.1. A talajművelés jelentősége a növénytermesztésben 

 

 

5.1.1. A talajművelés fogalma, célja, és feladatai 

 

 

Talajművelés alatt a talaj rendszeresen művelt rétegének, esetleg mélyebb rétegeinek 

művelő-eszközzel végett fizikai állapotváltoztatását értjük. 

A talajművelés célja a kultúrnövények igényeit kielégítő talajállapot kialakítása. A 

talajművelés funkcióit, feladatait az alábbiakban összegezhetjük (Birkás, 2006): 

• porozitás megváltoztatása (pórustérfogat, pórusméretek), ezen keresztül a víz- és a 

levegőgazdálkodás befolyásolása, 

• mechanikai talajhibák megszüntetése, mechanikai javítás (vízzáró rétegek áttörése, 

kötött talajok lazítása), 

• talaj hőgazdálkodásának befolyásolása (pl. hőszigetelés, növénymaradványok 

felszínen  hagyása stb.), 

• tápanyagfeltáródás elősegítése (mineralizáció, biológiai oxidáció), 

• kémiai talajjavító anyagok bejuttatása, 

• szerves és ásványi trágyák bejuttatása, 

• növénymaradványok bejuttatása (teljes, részleges, no till, növényvédelmi 

vonatkozásai, kórokozók és kártevők elleni védekezés), 

• gyomkorlátozó hatás, 

• talajvédelem eszköze. 

 

 

5.1.2. A talajművelés jelentősége 

 

 

A talajművelés a növénytermesztés rendszerében alapozó jellegű, megelőzi a termelés 

más technológiai elemeit. 

A talajművelés jelentősége az alábbiakban foglalható össze: 

• meghatározza a termés nagyságát (mintegy 15-25%-ban) és minőségét (közvetlen 

és közvetett hatások), 

• csökkenthető a felhasznált kémiai szerek mennyisége, 

• jelentősen hozzájárul az aszálykárok mérsékléséhez (nedvességmegőrzés), 

• jelentős szerepe van a talajpusztulás megelőzésében, 

• igen nagy az idő-, az energia- és költségigénye. 

 

 

5.1.3. A növények talajállapot igénye 

 

 

A növények egyenletes mélységű és minőségű művelést igényelnek. A talajművelés 

rendszerének végső eleme a magágy (vetőágy) elkészítése. A magágy készítést megelőző 

munkálatoknak többféle célja is lehet, de alapvetően a magágykészítés megalapozását 

szolgálják. A magággyal szemben támasztott követelmények az alábbiak: 

• elősegítse a talaj felmelegedését és vízbefogadását, 



• csökkentse a vízveszteséget, 

• elősegítse a növényápolási – beleértve a növényvédelmi - munkák hatékonyságát, 

• csökkentse az eróziót és deflációt (10-30 mm méretű frakciók). 

A gyökérágy és a mélyebb talajrétegek legyenek jó vízáteresztő képességűek, ne 

tartalmazzanak túlságosan lazult (nagy üregekkel teli), vagy tömörödött rétegeket. 

A művelés mélységének megválasztásakor vegyük figyelembe a növényfajra jellemző 

gyökérnövekedést. 

A növények talajállapot igénye kifejezhető fizikai paraméterekkel is, melyek az alábbi 

értékeknél kedvezőek a növények fejlődése szempontjából: 

• térfogattömeg: 1,12-1,45 g/cm
3
, 

• pórustérfogat: 45-55%, 

• pórusokon belüli víz és levegő arány, 

• talajaprózottság (morzsafrakció aránya). 

 A talaj agronómiai szerkezete akkor ideális, ha a morzsa frakció (0,25-10 mm) 

aránya meghaladja a 70%-ot (Stefanovits 1990). A gyakorlatban ez az ideális állapot azonban 

ritkán fordul elő. 

 

 

5.1.4. A művelés hatása a talajra 

 

 

A művelés közvetlen hatása során az egymással összefüggő részecskék elhelyezkedése 

módosul, megváltoztatva ezzel a talaj víz-, levegő-, és hőgazdálkodását. 

A közvetett hatások a talaj biológiai és kémiai folyamatait módosítják. A hatások 

lehetnek kedvezőek, ha: 

• javítják a talaj levegő-, víz- és hőgazdálkodását, 

• elősegítik a tápanyagok feltáródását, 

• segítik a hasznos talajlakó élőlények tevékenységét, 

• csökkentik a talajpusztulást, 

• javítják a növények termőképességét. 

 

 

5.2. A talajművelés rendszere 

 

 

A talaj-előkészítés szakaszai egy vagy több művelési eljárásból, azok különböző 

műveletekből tevődnek össze. A műveleti elemek feladat szerinti csoportosítása a következő: 

• forgatás, 

• lazítás, 

• porhanyítás, 

• keverés, 

• tömörítés, 

• felszínalakítás. 

A klasszikus művelési rendszer korán lekerülő elővetemények után öt szakaszból áll, 

melyek egymással fel nem cserélhető sorrendet követnek. 

1. Tarlóművelés: tarlóhántás és a hántott tarló ápolását jelenti. A nyári betakarítású 

növények tarlóján végzett sekély bekeverő majd talajfelszínt lezáró talajmunka, amely 

a tarlómaradványok zúzását követően, vagy azzal egy menetben végezhető. 



2. Alapművelés: végezhető forgatással vagy forgatás nélkül. Elsődleges - a talajművelési 

rendszer elemei közül a legbehatóbb - talajmunka, a termesztett növény igényeinek 

megfelelő mélységű lazult talajállapot kialakítása az elsődleges célja. 

3. Alapművelés elmunkálása: kiegészítő talajmunka, az alapműveléssel létrehozott 

állapot további alakítása a termesztési célnak megfelelően (általában rögök és nagy 

üregek megszüntetése). 

4. Magágykészítés: célja, hogy a talaj felső rétegét úgy alakítsuk ki, hogy az igazodjon a 

növény igényeihez és a vetési technológiához, elősegítve ezzel a gyors kelést és a 

megfelelő kezdeti fejlődést. 

5. Vetés utáni elmunkálás: Vetéssel egymenetben, vagy külön menetben. A vetéskor 

lazábbá vált felső réteg tömörítését és formálását foglalja magába. Elősegíti a kelést és 

a talaj védelmét. 

 

 

5.2.1. A forgatás 

 

 

Forgatáskor a talaj felszíne alulra, a talajréteg alsó rétege felülre kerül. A forgatás célja 

a talajrétegek cseréje, az alábbiak érdekében: 

• a kolloidokban elszegényedett, szerkezetében, felszíni állapotában károsodott 

talaj felszín kicserélése a hibákat nem tartalmazó alsó rétegekkel, 

• a talaj vízbefogadó képességének javítása a téli időszakban, 

• talajjavítás (tömörödött rétegek áttörése mélyítő szántással), 

• növényi maradványok, trágyák, kémiai anyagok talajba juttatása, 

• gyomirtás. 

A forgatás eljárása a szántás, eszköze az eke. Az eke részeit és feladatait az 5.1. 

táblázat ismerteti. 

 

5.1. táblázat: Az eke részei és feladatai 

 

Az eke részei Feladatai 

csoroszlya barázdaszelet függőleges elvágása 

ekevas barázdaszelet vízszintes elvágása 

megemelése 

kormánylemezre továbbítása 

kormánylemez átfordítás 

porhanyítás 

keverés 

előhántó (opcionális) a barázdaszelet azon részének 

átfordítása, amely az előző 

barázdaszelethez a felszínen illeszkedni 

fog (növénymaradványok jobb 

alátakarása) 

altalajlazító elem (opcionális) lazítás 

 

Az ekéket különféle szempontok szerint csoportosíthatjuk. A szántás mélysége alapján 

az alábbi eke típusokat különböztetjük meg (Birkás, 2006): 

1. sekélyszántó 16 cm-ig, 

2. középmélyen szántó 20 cm-ig, 

3. mélyszántó 30 cm-ig, 



4. mélyítőszántó 40 cm-ig, 

5. rigolszántó 50 cm alatt. 

Az ekekapcsolás szerint az ekék lehetnek: 

1. vontatott, 

2. függesztett, 

3. félig függesztett. 

A forgatás iránya szerint megkülönböztetünk: 

1. ágyekék, 

2. váltva forgató ekék, 

3. árokhúzó ekék. 

 

A szántás minőségét befolyásoló tényezők az alábbiak: 

• talaj fizikai és kémiai tulajdonságai, állapota, 

• az eke felépítése, beállítása, 

•  szántás módja. 

A jó szántásra az alábbi tulajdonságok jellemzőek: 

• azonos mélységű, 

• forgatás tökéletes, 

• barázdaszeletek porhanyulása jó, 

• az egyes fordulók nem különíthetők el, 

• nem maradnak szántatlan talajsávok, 

• a barázdafal egyenes és tiszta, 

• a barázda fenék sima és tömörítetlen. 

A gyakorlatban az alábbi szántásmódok ismeretesek: 

 Ágyszántás: Ágyekével végzett szántás, melynek során a fogásokra felosztott 

területet egy irányba (jobbra) forgatva szántják. 

Típusai: 

 összeszántás: munkát a fogás közepén kezdik és kifelé haladnak, 

 széjjelszántás: a fogás szélétől befelé haladva szántanak, 

 javított ágyszántás: az össze- és széjjelszántás kombinációja, 

 bogárhátú szántás: keskeny 4-6 m, egyirányú, következetesen mindig azonos 

helyen történő összevettetéssel kialakított fogásokból áll, 

 bakhátas szántás: összevettetéssel alakítható ki úgy, hogy az osztóbarázdák 

helye minden szántáskor változik. 

 Rónaszántás: nem keletkeznek osztóbarázdák. 

Típusai: 

 közönséges rónaszántás: Váltvaforgató ekével végzik. Az eke a 

barázdaszeleteket jobbra, a tábla széle felé fordítja, majd a tábla végén 

visszafordulva balra forgat. 

 alakszántás: ágyekével végzett rónaszántás. Vagy a tábla közepétől kifelé, 

vagy a szélétől befelé haladva történik az eke kiemelése nélkül. 

A szántás után fontos feladat annak elmunkálása. A szántáselmunkálás célja a 

forgatáskor képződött rögök porhanyítása, a felszín egyengetése vagy lezárása, a 

barázdaszeletek közti üregesség megszüntetése. A szántáselmunkálás történhet: 

 szántással egy menetben 

 szántás után rövid időn belül 

 szántás után több idő elteltével 

A szántással egy időben végzett elmunkálást és az elmunkálás eredményét az 5.1. és 

5.2. ábrák mutatják be. 

A szántás idejét, agronómiai előnyeit és kockázatait az 5.2. táblázat mutatja be. 



  
 

5.1. ábra: Szántással egy időben végzett elmunkálás rögtörő (Campbell) hengerrel 
Forrás: Tóth Zoltán felvétele 

 

  
 

5.2. ábra: Szántással egy időben rögtörő hengerrel végzett elmunkálás eredménye 
Forrás: Tóth Zoltán felvétele 

 



5.2. táblázat: A szántás ideje agronómiai előnyei és kockázata 

 

 Szántás 

nyári őszi tavaszi 
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forgatás 

időnyerés őszi vetés 

előtt 

forgatás 

időnyerés tavaszi vetés előtt 

csapadék befogadása és 

tárolása 

könnyebb művelhetőség, és 

jobb magágy minőség 

tavasszal 

forgatás 

gyomkorlátozás 

k
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áz
at

 

rögösödés 

nedvességvesztés 

gyom- és árvakelés 

késleltetése 

száraz magágy, 

kelési hibák 

nedves talaj esetén taposási 

károk, eketalp-tömörödés 

kialakulása 

csapadékhiány esetén a nagy 

rögök nem áznak át 

degradált talaj fagymorzsáit 

a csapadék eliszapolja, 

szárazságban a szél elhordja 

taposási károk 

nedvességvesztés 

kiegyenlítetlen magágy 

minőség, kelési hibák 

időveszteség 

Forrás: Birkás, 2006 

 

 

5.2.2. A talaj lazítása 

 

 

A talajlazítás az a művelet, melynek során a tömör, összeállt, vagy ülepedett talaj 

állapotát enyhítjük. A lazítás kedvező hatásai az alábbiak: 

• csökken a talaj térfogattömege, 

• nő a levegőtérfogat %-a, 

• nő a hézagtérfogat, 

• nő a garvitációs pólusok aránya, 

• javul a talaj vízbefogadó képessége, 

• előnyös hatással van a növények élettani folyamataira. 

Talajlazításnak három típusa lehetséges, melyek az alábbiak: 

• sekélylazítás: tarlóhántáskor magágykészítéskor, kelés után a növények 

ápolásakor; 

• középmélylazítás: alapművelési módszer, a talaj rendszeresen művelt felső 

rétegének fizikai állapotát befolyásoljuk vele; 

• mélylazítás: az altalaj, a szántott réteg alatt lévő talaj fizikai állapota javítható, 

melioratív hatású művelet. 

A talajlazítás eszközei a kultivátorok és talajlazítók. A kultivátorok lehetnek: 

1. művelési mélység szerint: 

• könnyűkultivátor: 15 cm mélységig, 

• nehézkultivátor: 15-40 cm-ig. 

2. alkalmazásuk szerint: 

• szántóföldi kultivátorok, 

• sorközművelő kultivátorok. 



A talajlazítók lehetnek: 

• középmélylazítók: 30-50 cm munkamélység, 

• mélylazítók és altalajlazítók: 50 cm-nél mélyebb (5.3. ábra), 

• egyéb művelőelemek kombinációi (5.4. ábra). 

 

 
5.3. ábra: Mélylazító vakonddrénnel 

Forrás: Tóth Zoltán felvétele 

 

 

 
5.4. ábra: Középmélylazító tárcsás-lazító kombinációban (disk riper) 

Forrás: Tóth Zoltán felvétele 

 

 

5.2.3. Porhanyítás 

 

 

A porhanyítás a talajrészek közötti összefüggés megszüntetésére irányuló művelet. A 

porhanyításkor a talaj aprózódása nagyobb, mint lazításkor és a talajrészecskék többé-kevésbé 

keverednek is. 

Porhanyításra alkalmas eszközök a talajmarók, boronák és kombinált talajművelő 

eszközök. 

A boronálás a már korábban megművelt talaj felső rétegének fizikai állapotát alakítja 

át. Porhanyít, lazít és felszínegyengetést is végez. A boronákat az alábbiak szerint 

csoportosíthatjuk: 



• Fogasboronák- merev, rugós, rezgő, 

• Hengerboronák – általában gépkombinációkban használatosak, 

• Kényszerhajtású boronák: lengőboronák, hajtott forgóboronák, talajhajtású 

ásóboronák. 

 

 

5.2.4. A talaj keverése 

 

 

A keverés a talajba juttatandó trágyák, javítóanyagok és növényi maradványok adott 

rétegben való egyenletes elrendezése. 

A keverés egyik legfontosabb eszköze a tárcsa. A tárcsákat különféle szempontok 

szerint csoportosíthatjuk: 

1. egy tárcsalapra jutó tömeg alapján 

a. könnyű tárcsa (60 kg-nál könnyebb) 

b. nehéz (60 kg-nál nehezebb) 

2. tárcsatagok elrendezése alapján 

a. egysoros-szimmetrikus 

b. egysoros- aszimmetrikus 

c. kétsoros X vagy V elrendezésű 

3. traktor-munkagép kapcsolata alapján 

a. függesztett 

b. vontatott 

A tárcsás borona hatékony talajművelő eszköz, a keverésen kívül elmunkálásra is 

használható. Túlzott mértékű használatát azonban kerülni kell, mivel könnyen porosít és 

művelőtalp réteg is kialakulhat alatta. 

A tárcsákon kívül egyes szántóföldi kultivátorok is rendelkeznek keverő hatással. Az 

ilyen eszközök a felszínen lévő szármaradványok és egyéb bedolgozandó anyagok 

bekeverésére szintén alkalmasak. 

 

 

5.2.5. A talaj tömörítése 

 

 

A tömörítés a lazán összefüggő talajrészecskék egymáshoz való nyomását jelenti. A 

tömörítés eszközei a hengerek. Csoportosításuk az alábbiak szerint történik: 

1. 1 cm
2
-re eső tömegük alapján: 

a. nehéz, 

b. középnehéz, 

c. könnyű. 

2. felületük kiképzése alapján: 

a. sima henger, 

b. hengerboronák, 

c. profilos hengerek. 

A tömörítésre általában a felszín lezárásakor, vetőágy készítéskor, ill. vetés utáni 

elmunkáláskor van szükség a talaj nedvességvesztésének csökkentése céljából. A vetés utáni 

elmunkálás eszközeként a hengerek, tömörítő kerekek alkalmazására főként a tavaszi és nyári 

vetésű növények, ill. az aprómagvú növények vetése után a kiszáradás csökkentésén 

túlmenően azért van szükség, hogy a talajban lévő nedvességet - a nagyobb felületen történő 



érintkezésnek köszönhetően - minél könnyebben felvehessék a kultúrnövények elvetett 

magjai. 
 

 

5.2.6. A talajfelszín alakítása 

 

 

A művelet célja a felszín egyengetése, vagy hullámosítása. A felszín egyengetés – 

sima talajfelszín kialakításának - legtipikusabb eszköze a simító. A hullámos, ill. szabályosan 

egyenetlen talajfelszín kialakításának eszközei főként a profilos hengerek (pl. gyűrűshenger). 

Az egyenetlen talajfelszín kialakítása talajvédelmi szempontból lehet indokolt a lejtő, vagy az 

uralkodó szél irányára merőlegesen végzett művelettel. 

Erősen hullámos talajfelszín kialakítása szükséges lehet bizonyos – bakháton 

termesztett - növények termesztéstechnológiai igénye miatt is (pl. burgonya, dohány, gyapot). 

Az ilyen esetekben vagy az ültető gép végzi el a bakhátak készítését, vagy pedig léteznek erre 

a célra készült bakhátkészítő gépek, ill. kultivátorok is. 
 

 

5.2.7. A klasszikus művelési rendszer elemei 

 

 

A hagyományos művelési rendszer a tarlóműveléstől a vetésig időben egymásra 

épülve öt szakaszra bontható: 

 

1. Tarlóművelés. 

A korán (nyár közepéig) betakarított növények betakarítása után azonnal el kell végezni, a 

learatott terület gondozását jelenti. A tarlóhántás célja, hogy a talaj felszínig tartó 

kapillaritásának megszüntetése által a nedvességforgalom a tenyészidőn kívül is kedvező 

maradjon, javuljon a művelhetőséggel együtt. A műveletnek két szakasza van, a 

tarlóhántás és hántott tarló ápolása. 

A tarlóhántás a nyár elején, közepén betakarított növények tarlóján végzett sekély 6-10 cm 

talajmunkát jelenti, amely a felszín lezárásával válik teljessé. A tarlóhántás célja:  

• a talaj nedvességvesztésének csökkentése,  

• gyomszabályozás, gyomirtás,  

• a talaj hőforgalmának szabályozása,  

• a talaj biológiai tevékenységének elősegítése,  

• tarlómaradványok sekély bekeverése. 

A tarlóhántás főbb szabályai: 

• a betakarítást követően rövid időn belül el kell végezni, 

• a bolygatott talajfelszínt le kell zárni. 

A hántott tarló ápolására a gyomok és az árvakelés miatt van szükség. Az ápolás 

módszere többnyire mechanikai, de lehet vegyszeres is. 

 

2. Alapművelés. 

Az alapművelés az elsődleges és legmélyebb talajmunka. A hagyományos rendszerekben 

ez 20 cm- nél mélyebb szántást takar. Az alapművelés módszerei és eszközei az alábbiak 

lehetnek: 

- forgatással ekével, 

- forgatás nélkül, 

o sekély lazítás tárcsával, kultivátorral, talajmaróval, 

o mélyebb lazítás középmély és mélylazítókkal. 



 

3. Elmunkálás. 

Az alapműveléskor létrejött állapot alakítása a termesztendő növény igényeinek és a talaj 

védelmének megfelelően. Az elmunkálás módszerei: 

• az alapműveléssel egy menetben, 

• külön menetben. 

 

4. Magágykészítés. 

A magágykészítés az alapműveléssel és az elmunkálással létrejött talajállapotnak a vetés 

körülményeihez való igazítása. 

A jó magággyal szemben támasztott követelmények: 

• morzsás szerkezetű, 

• nem poros, 

• ülepedett, 

• nem tömörödött, 

• nyirkos, 

• gyommentes. 

 

5. Vetés utáni elmunkálás. 

A vetést követő elmunkálás célja a magvak betakarása, a talaj magvakhoz nyomása, a talaj 

felszínének tömörítése, formálása. Ezzel a művelettel óvjuk a magot és a csírát, biztosítjuk 

a kelés feltételeit. 

 

 

5.3. A talajművelési rendszerek csoportosítása 

 

 

A talajművelési rendszereket különféle szempontok szerint csoportosíthatjuk: 

 Vetési idő szerint, 

 Talaj főtípusok szerint, 

 Szerzőkről elnevezett művelési rendszerek, 

 Műveletek összevonására, elhagyására irányuló új talajművelési irányzatok. 

Jelen fejezetben fentiek közül a műveletek összevonására, elhagyására irányuló új 

talajművelési irányzatokat tárgyaljuk röviden. 

Napjainkban számos új talajművelő eszköz és gépkombináció nyújt lehetőséget a 

hagyományos talajművelési rendszerektől eltérő alternatívák kipróbálására, alkalmazására. 

Ezeknek az új eszközöknek és az ezekre épülő talajművelési rendszereknek fő célja a 

műveletek elhagyásán, illetve összevonásán keresztül az energiával és az idővel való 

takarékoskodás, a talaj kímélése és a nedvesség- és szervesanyag tartalom megőrzésre való 

törekvés (a gyakori talajbolygatás, levegőztetés, felgyorsítja a szervesanyag-tartalom 

bomlását). 

Számos gépkombináció alkalmas arra, hogy egy menetben elvégezze: 

 az alapművelést és elmunkálást, 

 az alapművelés elmunkálását és magágykészítést, 

 a magágykészítést, vetést és vetés utáni elmunkálást. 

A műveletek összevonásán kívül léteznek olyan műveletek csökkentésére, elhagyására 

irányuló rendszerek, amelyek a hagyományos talajművelési rendszerek több elemét, vagy 

akár a talajművelés egészét is elhagyják. Az 5.5. ábra az egyszeri talajelőkészítés-vetés 

egymenetben történő végrehajtását lehetővé tevő gépet mutat be. Az 5.6. ábrán pedig egy 

olyan direkt vetőgép látható, amely a teljes talajművelési rendszer elhagyásával az 



elővetemény szármaradványai által borított talajba - a felszíni mulcsréteg átvágásával - képes 

elvetni a kultúrnövények magvait. 

 

 
5.5. ábra: Talajelőkészítés-vetés egymenetben (minimális talajművelés) 

Forrás: Tóth Zoltán felvétele 

 

 
 

5.6. ábra: Direktvetőgép 
Forrás: Tóth Zoltán felvétele 

 

A különböző lehetőségeket egybevetve, míg egyes termőhelyeken a hagyományos 

talajművelés alkalmazása eredményesebb, addig más termőhelyeken a csökkentett, minimális 

és művelés nélküli rendszereknek van nagyobb létjogosultsága, ezért ott a termelési potenciál 

hosszú távú fenntarthatóságának érdekében ezekre a rendszerekre célszerű alapozni a 

termelést. 

Meg kell azonban jegyezni, hogy bár a piacon ma már a különböző gépkombinációk, 

direktvetőgépek és új innovatív megoldások közül választhatunk igényeinknek megfelelően, a 

régi hagyományos talajművelő eszközöktől nem célszerű végérvényesen megválni. 

Amennyiben ismerjük talajaink előéletét, pillanatnyi állapotát és tisztában vagyunk jövőbeli 

céljainkkal és lehetőségeinkkel, akkor az adott termőhelyi viszonyok figyelembe vételével 

alakíthatjuk ki egyéni talajművelési rendszereinket. Egyaránt alkalmazhatunk hagyományos, 

vagy újszerű eszközöket és eljárásokat, ha nem a talaj pillanatnyi állapota a döntő szempont a 

talajművelés eszközének és időpontjának megválasztásában, akkor mindegyik módszerrel 

súlyos károkat okozhatunk. 



A talajbolygatás minimalizálását célzó talajvédő, talajkímélő művelési rendszerek 

alkalmazásának egyik fő célja a talaj szervesanyag-tartalmának szinten tartása, illetve 

bizonyos mértékű növelése, illetve a talajfelszín védelme. A talajkímélő és energiatakarékos 

művelési rendszerek alkalmazásával kapcsolatosan viszont fel kell hívni a figyelmet arra, 

hogy ez nem a technológiai folyamatok mechanikus leegyszerűsítését jelenti. A talaj 

állapotára irányuló folyamatos gondos odafigyelés hiányában egy-egy művelet elhagyásával 

ugyanolyan károkat okozhatunk, mint a felesleges, rossz időpontban történt beavatkozással. 

Nem beszélve arról, hogy a csökkentett és művelés nélküli technológiák alkalmazása során 

fellépő nagyobb mértékű gyomosodás, a vízgazdálkodási, valamint a talajfelszín 

szármaradványok általi borítottságából adódó eltérő hőgazdálkodási sajátosságok a különböző 

agronómiai megoldások széles körű ismeretét igénylik. 

Az ilyen talajművelési rendszerek alkalmazása mellett a stabil vetésforgó, vetésváltó 

gazdálkodásnak fokozott jelentősége van a produktivitás és a termelés gazdaságosságának 

fenntartásában a hagyományos talajművelési rendszerekhez viszonyítva. Humid klimatikus 

viszonyok mellett ugyanis a gyomszabályozás, szemi-arid körülmények között pedig a 

vízkészlettel való gazdálkodás szempontjából kapnak fokozott jelentőséget a vetésváltó 

rendszerek. Mindezek mellett a minimális talajművelési és a művelés nélküli rendszerek 

alkalmazása során a gyökérzet talajszerkezetre gyakorolt közvetlen hatása a talaj felső 

rétegében is zavartalanul érvényesül. 

Napjainkra a mezőgazdaság nagy tőkeigényű, gépesített ágazattá vált, ezért a 

hatékonyság maximalizálására kényszerítő rövidtávú gazdasági eredményesség 

szükségszerűsége kompromisszumokra késztet bennünket. A művelés nélküli és a minimális 

művelést alkalmazó rendszerekben ugyanis sok termőhelyen kisebb termések érhetők el, mint 

a hagyományos talajművelés mellett. A kisebb bevétel ez esetben kisebb talajművelési 

ráfordításokkal párosul, ellenben a no-till (művelés nélküli) rendszerekben a vegyszeres 

gyomirtás kap fokozottabb jelentőséget. A költség-bevétel viszonyokat elemezve különböző 

termőhelyi és gazdasági körülmények között különböző megfontolásokra juthatunk az 

alkalmazandó talajművelési rendszer megválasztásával kapcsolatosan. A no-till rendszerekre 

történő áttérés további problematikája, annak speciális gépigénye és ennek nyomán felmerülő 

jelentős beruházási igénye, ami részben oka annak is, hogy ezek a rendszerek hazánkban 

ezidáig csak viszonylag kis területen terjedtek el. 

 

 

5.4. A biológiai talajművelés 

 

 

A talajerő-gazdálkodás szemlélete nagy hangsúlyt fektet a talaj fizikai és kémiai 

tulajdonságainak talajbiológiai összefüggéseire. Végeredményben a talajművelés, a trágyázás 

és a vetésforgó (vetésváltás) rendszere olymértékben szolgálja a fenntartható és hatékony 

földhasználat céljait, amennyire kedvező körülményeket biztosít a talajélet számára. 

Amikor a talajművelés során a talaj mikroszervezetei számára kedvező életfeltételek 

megteremtésére törekszünk, biológiai talajművelésről beszélünk. A talaj 

mikroorganizmusainak nagy szerepe van a talajaggregátumok kialakulásában, illetve 

stabilizálásában. Az élénk mikrobiális tevékenységhez pedig szükség van szerves anyagokra, 

a víz és levegő együttes jelenlétére, valamint a talaj-mikroorganizmusok számára ideális 

talajhőmérsékletre. 

Hazai viszonyaink között (az egyre gyakoribb extrém időjárási körülmények mellett 

is) a hiány – különösen nyáron – leginkább a talajnedvességben jelentkezik, és így a 

„talajérettség” kialakulását legtöbbször a vízhiány korlátozza, ennélfogva a biológiai 

talajművelés lényege főként a kellő vízgyűjtésben, az elpárolgás megakadályozásában rejlik. 



 

 

5.5. Összefoglalás 

 

 

A talajműveléssel közvetlenül avatkozunk be a talaj fizikai állapotába, ezen keresztül 

azonban számos egyéb, talajban lejátszódó folyamatot is befolyásolunk. A rendelkezésünkre 

álló talajművelő eszközök helyes használatával elérhetjük az általunk kívánatosnak tartott 

talajállapotot, ugyanakkor szakszerűtlen alkalmazásukkal károkat is okozhatunk a talaj fizikai 

állapotában, amelynek helyreállítása idő- és költségigényes feladat. A talajműveléssel 

kialakított talajállapot azonban csak akkor lesz tartós, ha a talajművelés során a talaj 

mikroszervezetei számára kedvező életfeltételek megteremtésére törekszünk. A talaj 

mikroorganizmusainak nagy szerepe van ugyanis a talajaggregátumok kialakulásában, illetve 

stabilizálásában. Az élénk mikrobiális tevékenységhez pedig szükség van szerves anyagokra, 

a víz és levegő együttes jelenlétére, valamint a talaj-mikroorganizmusok számára ideális 

talajhőmérsékletre. 

 

 

5.6. Felhasznált és ajánlott irodalom 

 

Birkás M. (2006): Talajművelés. In: Földművelés és földhasználat (szerk. Birkás M.). 

Mezőgazda Kiadó, Budapest. 74-166. 

 

 

Kérdések: 

Ismertesse a talajművelés hatását, jelentőségét! 

Ismertesse a talajművelés műveleti elemeit! 

Ismertesse a hagyományos talajművelési rendszer elemeit, időbeni egymásra 

épülésüket! 

Ismertesse a műveletek összevonására, elhagyására irányuló új talajművelési 

irányzatok jelentőségét, létjogosultságát! 

Mit értünk a „biológiai talajművelés” fogalmán? 

 
 

 



6. Az őszi búzatermesztés agrotechnikai alapjai 
 

 

6.1. A búzatermesztés jelentősége 

 

 

A búza az egyik legősibb termesztett növényünk. Termesztésbe vétele minden 

bizonnyal egyidős magával a növénytermesztés kialakulásával. Különösen meghatározó 

jelentősége volt a búzatermesztésnek a történelmi időszakokban, amikor a mérsékelt égövben 

a táplálkozás legfontosabb alapját, a mindennapi kenyér alapanyagát szolgáltatta. Azóta a 

táplálkozási szokások jelentősen átalakultak, különösen a fejlett országokban, a 

búzatermesztés jelentősége azonban továbbra is fennmaradt. 

A búzát mintegy 10-12 ezer évvel ezelőtt kezdték el termeszteni. Kialakulásának 

területe, géncentruma az ún. „termékeny félhold”, a mai Közel-Kelet területe lehetett. Innen 

terjedt el és hódította meg a termesztése még a történelmi időkben Európát, Ázsiát és Afrikát. 

A többi kontinensre (Amerika, Ausztrália) azok felfedezése után került be (adventív faj), de 

termesztése ezeken a kontinenseken is gyorsan elterjedt. 

A búza széleskörű elterjedését és termesztését számos kedvező tulajdonsága segítette 

elő. A búza a Triticum nemzetségbe tartozik, amelybe több (mintegy 35 vad és termesztett faj 

tartozik. A Triticum fajok produktivitását a poliploidizáció segítette elő. A Triticum 

nemzetségbe tartozó búzafajok rendkívül jó adaptációs képességgel rendelkeznek, szélsőséges 

éghajlati és talajtani feltételek között is termeszthetők. Helyi jelentősége több Triticum fajnak 

is van, de nagyobb területen két faj termesztése folyik a világon és hazánkban: közönséges 

búza (Triticum aestivum L.), keményszemű búza (Triticum durum L.). Egyéb fajok (pl. Tr. 

spelta) termesztése marginális jelentőségű. 

A búza alapvetően élelmet szolgáló növényünk. Szemtermésének legfontosabb kémiai 

összetevője a felhasználás szempontjából a fehérje tartalma (11-18%). Szemtermésében ún. 

sikérfehérjéket (28-36%) tartalmaz, amely lehetővé teszi, hogy belőle kiváló minőségű 

porózus bélszerkezetű, könnyen emészthető kenyér, ill. egyéb pékáruk készíthetők. A többi 

gabonaféle nem vagy jóval kisebb mennyiségű sikérfehérjét tartalmaz. Fontos összetevője a 

szemtermésének ezen kívül a szénhidrát (~65-70%), valamint egyéb anyagokat is kisebb 

mennyiségben tartalmaz. Szemtermését a malomipar, ill. pék- és sütőipar mellett 

felhasználják száraztészta gyártására, alapanyaga különböző egyéb iparágaknak (keményítő, 

szesz, gyógyszer stb.) is (6.1. ábra). Jelentős mennyiségben használunk búzát az állatok 

takarmányozásában is. Melléktermékét, a szalmát is sokoldalúan lehet felhasználni. 

Elsősorban alomanyag az állattenyésztésben, de felhasználja a papíripar, a takarmányipar, az 

energetikai ipar (ez növénytermesztési szempontból kifejezetten káros) is. 
 

szalma
+

egyéb részek

szervesanyag-visszapótlás

vegyipar

takarmányipar

energetika

papírgyártás

alomanyag

szemtermés

takarmány

ipar

liszt

tésztaipar

tápszerek

müzli

édesipar

sütőipar

gyógyszeripar

műanyagipar

textilipar

szeszipar

keményítőgyártás

élelmiszeripar (keksz, chips)

takarmánypremixek

abraktakarmány

 
6.1. ábra: A búza felhasználása 



A búza a legnagyobb területen termesztett növényünk a világon. Vetésterülete mintegy 

210-220 millió ha. A világ mintegy 100 országában folyik a termesztése, melyek elsősorban a 

mérsékelt égövben helyezkednek el. Termesztésében döntő jelentőségű a közönséges búza 

(Tr. aestivum L.), de melegebb, mediterrán jellegű területeken a keményszemű búzát (Tr. 

durum L.) is termesztik. A világon a vetésterület ~95%-át a közönséges búza, ~3-4%-át a 

keményszemű (makaróni) búza, 1-2%-át pedig az egyéb búzafajok foglalják el. Az évente 

megtermelt termésmennyiség búzából a világon 650-700 millió tonna. A legfontosabb 

termesztő országok (ill. ország csoportok): az EU-27, Kína, India, USA, Oroszország, 

Kanada, Argentína, Ausztrália (6.2. ábra). 
 

Oroszország

9% (8%)

India

12% (12%)

EU-27

20% (22%)

Kína

17% (15%)

USA

9% (8%)

Egyéb

33% (34%)

 
 

6.2. ábra. A búzatermelés legnagyobb termelő országok szerinti megoszlása 

(2010-2020) 
 

Hazánk növénytermesztésében is alapvető jelentőségű a búza termesztése. A 

magyarok a vándorlásuk idején már ismerték és termesztették a búzát. A honfoglalás idején itt 

élő népek primitív búzáival történő spontán kereszteződéssel alakultak ki a különböző 

tájfajták, melyeket hosszú évszázadokon keresztül termesztettek. Már a középkorban is fontos 

exporttermék volt a magyar búza, amely kiváló minősége miatt is rendkívül keresett termék 

volt a nyugat-európai országokban. Napjainkban a búza vetésterülete mintegy 1,1 millió ha 

hazánkban. Búzát az egész ország területén termesztenek, de termesztésének ökológiai 

feltételei a különböző országrészekben eltérőek. A búza termésátlaga az 1960-as évekig 1,5 

t/ha volt hazánkban. Ezt követően – részben a jobb genotípusok, részben a hatékonyabb 

agrotechnika (pl. műtrágyázás) miatt – jelentősen nőtt a termésátlag az 1970-1980-as években 

(~5 t/ha körüli értékek). Az agrotechnikai színvonal visszaesése az 1990-es és 2000-es 

években a termésátlag csökkenését (3,5-4,5 t/ha), valamint a termésingadozás növekedését 

eredményezte. Átlagos évjáratban hazánkban mintegy 4-5 millió tonna búza terem, amelyből 

a belső felhasználás mintegy 2,5 millió tonna, a többit pedig exportáljuk. 

Hazánkban a keményszemű búzát (Tr. durum) meglehetősen kis területen (~15-20 ezer 

ha) termesztik. 

Mind a Tr. aestivum, mind a Tr. durum búzafajoknak őszi és tavaszi életforma 

változata ismert. Hazánkban szinte kizárólag az őszi változatok termesztése folyik. 

 

 

Összes termelés 2010: 676 millió t 

                           (2020: 719 millió t) 

EU-27 termelése: 

  138,3 millió t (2010) 

  156,8 millió t (2020) 

EU-27 felhasználása: 

  144,2 millió t (2010) 

  161,5 millió t (2020) 

 

Forrás: Agricultural Outlook, FAPRI (2010) 
 



6.2. Botanikai és növényfiziológiai ismeretek 

 

 

A búza rendszertanilag a Poaceae (Gramineae) család Triticum nemzetségébe 

tartozik. A Triticum nemzetségen belül – kromoszóma számuk alapján – diploid, tetraploid és 

hexaploid sorozatokat, valamint vad- és kultúr-búzafajokat különböztetünk meg. Hazánkban a 

közönséges búza (Triticum aestivum L.) mellett kis területen a keményszemű (Triticum durum 

L.) termesztése folyik. Egyéb búzafajok (pl. Tr. spelta) termesztése minimális mértékű 

hazánkban. 

A búza az egyszikű gabonanövények tipikus morfológiai tulajdonságait mutatja (6.3. 

ábra): Gyökérzete bojtos gyökérrendszer (a fejletlen főgyökér mellett sok mellékgyökér), a 

szára pedig tipikus szalmaszár, amelyet noduszok és internodiumok alkotnak. 

Növénymagassága 60-190 cm között változhat (általánosan 80-120 cm). Levelei hosszúkásak, 

levéllemezből, levélhüvelyből, nyelvecskéből és fülecskéből állnak. Az asszimiláció fő 

szervei a levelek, melyek sajátos fejlődési dinamikát mutatnak a tenyészidő során. Maximális 

levélterületüket virágzáskor érik el (május vége-június eleje), amikor a LAI értékek 4-6 m
2
/m

2
 

között változhatnak. A virágzata füzéres füzér, a gyakorlatban ezt kalásznak nevezzük. A 

kalászt a kalászkák alkotják, melyekben 3-5 virág található. Ezek közül rendszerint 2-3 virág 

termékenyül meg. A búza öntermékenyülő növény. Termése szemtermés, amelynél a mag- és 

terméshéj összenőtt. Ezerszemtömege 35-55 gramm közötti (6.4. és 6.5. ábra). 
 

 
6.3. ábra 

 

 

szárnövekedés

virágzás érés

szemtelítődés

 
6.4. ábra 

 



ŐSI BÚZA MAI BÚZA

 
6.5. ábra 

 

A búza életformáját tekintve lehet őszi és tavaszi. Léteznek ún. járó búzák, amelyeket 

ősszel és tavasszal egyaránt vethetünk. Hazánkban termesztési jelentősége az őszi búzáknak 

van, amelyek termése 20-45%-kal nagyobb a tavaszi búzákénál, a hazai téli hideget és 

hótakarót biztonsággal elviselik, áttelelnek. 

A búza egyedfejlődése során olyan morfológiai-fiziológiai folyamatok, változások 

mennek végbe, melyek eredményeként a növény a vegetatív szakaszból generatív fázisba 

megy át, virágzik és termést hoz. Ennek számos környezeti feltétele van, melyek közül a 

legfontosabb a vernalizáció (ősszel-télen hideghatás), ill. a fotoperiodikus igény (rövid-

hosszúnappalos megvilágítás) kielégítése. A búza egyedfejlődésének jellemzésére több 

rendszert (Feekes, Zadok, Kuperman, Keller-Baggiolini, BBCH) is használnak. Gyakorlati 

szempontból a búza egyedfejlődése során az alábbi fenofázisokat különböztetjük meg: 

- csírázás 

- kelés 

- fiatal növény fejlettségi állapot 

- bokrosodás 

- szárbaindulás 

- szárnövekedés 

- zászlóslevél kiterülése 

- kalászhányás 

- virágzás 

- érés (zöld-, tejes-, viasz-, teljes-, holtérés) 

 

 

6.3. Biológiai alapok 

 

 

A közönséges búza (Triticum aestivum L.) jelentős biológiai potenciállal rendelkező, 

az ökológiai és agrotechnikai feltételekhez jól adaptálódó termesztett növényünk. Az elmúlt 

évezredek során nagy genetikai variabilitás jött létre. Meghatározó jelentőségű volt a 

poliploidizáció, amely hatására a búza termőképessége nőtt, valamint a kecskebúzákból 

(Aegilops fajok) származó genom beépülése, amelynek köszönhető a sikérfehérjék 

megjelenése a búza szemtermésében az évezredek során. A búza fajok és fajták spontán 

kereszteződése létrehozta azt a genetikai változatosságot, amelyet napjainkban a nemesítők is 

felhasználnak az új fajták előállítása során. A korábbi évszázadokban ún. tájfajták termesztése 

volt az általános, amelyek az adott ökológiai feltételekhez jól alkalmazkodtak. Ezek közül a 

Tiszavidéki tájfajta érdemel kiemelést. A hazai búzanemesítés az 1860-as évektől kezdődött. 

Az 1900-as évek első felében előállított sok értékes fajta közül külön is kiemelést érdemel a 



Bánkúti 1201 fajta (nemesítője Baross László). Ezt az extenzív fajtát az 1960-1970-es 

években a Bezosztaja 1 fajta váltotta fel. A korszerű hazai nemesítésű fajták az 1980-as 

évektől jelentek meg és váltak meghatározó jelentőségűvé (Szegedi és Martonvásári fajták). 

Az utóbbi években mérsékelten nőtt a külföldi fajták aránya. Bár a búza öntermékenyülő 

növény, az elmúlt években a gyakorlatban is – szerény mértékben ugyan – megjelentek a 

hibridbúzák. 

A korszerű búzafajtáknak három meghatározó jelentőségű tulajdonság csoporttal kell 

rendelkezniük: 

- nagy termőképesség 

- jó termésbiztonság 

- kiváló minőség 

Mivel az ökológiai és agrotechnikai feltételek egymástól jelentősen eltérhetnek 

hazánkban, de üzemenként, sőt táblánként is ezért abszolút értelemben vett jó fajta nincs. A 

termelőnek gondos mérlegelés után kell a legmegfelelőbb búzafajtát megválasztania. Ennek a 

lehetősége adott, hiszen napjainkban az államilag minősített búzafajták száma meghaladja a 

százat. 

A termesztett búzafajtákat több szempontból csoportosíthatjuk, amely segítséget 

nyújthat a fajta megválasztás során: 

- érésidő szerint 

igen korai 

korai 

közép 

középkései 

kései érésű fajták 

- minőségük szerint 

takarmány 

malmi 

javító 

speciális minőséget adó 

- agrotechnikai igényük szerint 

extenzív 

mérsékelt 

átlagos 

intenzív input igényű fajták. 

Annak ellenére, hogy a búza öntermékenyülő növény, nagyon fontos a vetőmag-

felújítás. A jó minőségű, fémzárolt vetőmag használata teremti meg a későbbiekben 

alkalmazott agrotechnikai elemek hatékony érvényesülésének alapját. A szaporulati fokok 

(szuperelit = SE, elit = E, I. fok, II. fok, III. fok) között általában 5-5%-kal csökkenhet a 

termés azonos ökológiai és agrotechnikai feltételek mellett is. Ezért nagyon fontos a vetőmag-

felújítás, amelynek az agronómiailag optimális aránya 25-40% közötti. 

 

 

6.4. A búzatermesztés ökológiai feltételei 

 

 

A búza alapvetően igen jó adaptációs képességgel rendelkező növényfaj mind az 

időjárási-éghajlati, mind a talajtani-domborzati feltételeket illetően. A búzát elsősorban 

mérsékelt éghajlati övben termesztik. Termesztésének határát (őszi és tavaszi változat esetén) 

az Ész 20-65
o
 és Dsz 20-40

o
 közötti területek jelentik. Hazánk éghajlata mérsékeltövi, 

döntően kontinentális jellegű, amelyet azonban az óceáni és mediterrán hatások kisebb-



nagyobb mértékben módosítanak. Ezért a nálunk termesztett őszi búza fajtáknak jó adaptációs 

tulajdonságokkal kell rendelkezniük, hogy ezekhez, a gyakran szélsőséges időjárási 

hatásokhoz megfelelően tudjanak alkalmazkodni. 

Az őszi búza a 260-300 napos tenyészideje során számos kedvező és kedvezőtlen 

időjárási hatásnak van kitéve. A búza hasznos hőösszeg igénye 2000-2200 
o
C (+1,5 

o
C feletti 

hasznos hőösszeg). Hőmérsékleti szempontból különösen fontos az őszi fokozatos lehűlés 

(edződés) mellett a téli időszak hőmérséklete. A megfelelően fejlett búzaállományok általában 

igen kedvező télállósággal rendelkeznek, amely azt jelenti, hogy hótakaró nélkül -20- -22 
o
C-

ot, hótakaróval borítottan pedig -25- -28 
o
C-ot is elviselik. Az áttelelés szempontjából több 

negatív hatás is érheti az állományokat (kifagyás, kipállás, felfagyás). A tavaszi és koranyári 

időszakban a hazánkban egyre gyakoribb meleg, sőt kánikulai időszakok gyakorolnak negatív 

hatást az őszi búza vegetatív és generatív fejlődésére. A tavaszi gyors és erőteljes 

felmelegedés kedvezőtlen mind a bokrosodás, mind a kalászképződés szempontjából. A 

júniusi-júliusi kánikulai melegek hatására a búzaállományok tápanyag-transzlokációs 

folyamatai szenvednek zavart, amely kedvezőtlenül befolyásolja a szemkitelítődést. 

A búza relatíve mérsékelt vízigényű növény. A tenyészideje során 480-550 mm vizet 

igényel, a transpirációs koefficiense 300-350 l/kg szárazanyag. A vízfelvételének fontos 

szakaszát a csírázás-kelés időszaka jelenti. Száraz őszi időszakban a kelés elhúzódik, 

előfordul, hogy a búza csak a télen lehullott hótakaró alatt kel ki, amely kedvezőtlenül 

lerövidíti a tenyészidejét. Az abszolút vízfelvételének döntő szakaszát, legnagyobb mértékét a 

szárbaindulástól a termékenyülésig (április közepe-június közepe) terjedő időszak jelenti. 

Megvilágítás szempontjából a búza rövid-hosszúnappalos fotoperiodikusságot igénylő 

növényfaj, amely a mi éghajlati feltételeink között biztosított. 

A búza az eltérő talajtípusokhoz jól alkalmazkodó termesztett növényünk. A 

legnagyobb termésre természetesen a legjobb tulajdonságokkal rendelkező talajokon 

számíthatunk. Ilyen talajok nagy humusztartalmúak (2-5%), semleges kémhatásúak (pH 6,5-

7,5), középkötöttek (AK 35-45), valamint kedvező víz-, levegő- és tápanyag-gazdálkodással, 

jó kultúrállapottal jellemezhetők. Ilyen talajok a csernozjom és annak altípusai. Sikeresen 

termeszthető azonban megfelelő agrotechnikával az őszi búza a barna erdő, a réti-öntés 

talajokon is. Kedvezőtlen tulajdonságait miatt a búzatermesztésre kevésbé alkalmas talajok 

közé tartoznak a szikes és homok talajok, de ezeken is termeszthetünk búzát kisebb 

termésátlagokkal, speciális, termőhelyspecifikus agrotechnika alkalmazásával. 

 

 

6.5. A búzatermesztés agrotechnikai elemei 

 

 

A búzánál és a többi ismertetésre kerülő szántóföldi növényi kultúránál az egyes 

agrotechnikai elemeket a termesztéstechnológiában elfoglalt időbeli és logikai sorrendben 

ismertetjük. Fontos azonban hangsúlyoznunk azt, hogy az egyes agrotechnikai elemek között 

bonyolult és többszörös interaktív kapcsolatok, hatások léteznek, amelyek jelentősen 

befolyásolják az adott agrotechnikai elem hatását és hatékonyságát. Ezeknek a 

kölcsönhatásoknak a részletes ismertetésére terjedelmi korlátok miatt nincs lehetőség, de 

igyekszünk ezen hatásokra a megfelelő utalásokat megtenni. 

 

 



6.5.1. Vetésváltás 

 

 

A vetésváltás különleges helyet foglal el az őszi búza termesztéstechnológiájában. 

Különlegességét az adja, hogy olyan agrotechnikai elem, amely pótlólagos befektetést nem 

igényel, ugyanakkor jelentős mértékben képes befolyásolni mind a felhasznált inputok 

mennyiségét (pl. műtrágya, növényvédő szerek), mind azok hatékonyságát. Érdemes ezért a 

vetésváltásban rejlő előnyöket kihasználni. Napjainkban ezt jelentős mértékben korlátozza a 

rendkívüli módon leegyszerűsödött hazai vetésszerkezet (a gabonafélék a szántóterület 67-

69%-át, az olajnövények 20-22%-át foglalják el). 

Az elővetemények direkt és indirekt módon befolyásolják a búza agrotechnikájának 

(pl. talajművelés, tápanyag-visszapótlás, növényvédelem stb.) kialakítását. Hangsúlyozni 

szükséges, hogy egy adott terület, tábla vetésváltásának kialakításánál minden esetben előre 

(3-4 évre) szükséges tervezni, hogy a szakmai feltételeknek megfeleljünk. 

A búza vetésváltásának kialakításánál az elmúlt századokban igyekeztek a legjobb 

előveteményeket (nyomásos gazdálkodásban ugar, Norfolki négyes vetésforgóban vörös here) 

biztosítani, mert a búza alapvető élelmiszert, a mindennapi kenyeret jelentette. Napjainkban 

az elővetemények kedvezőtlen hatásait agrotechnikai beavatkozásokkal mérsékelni, de 

teljesen megszüntetni nem tudjuk. Kedvezőtlen elővetemény negatív hatásait több költséggel, 

nagyobb input felhasználással, esetenként nagyobb környezeti terheléssel tudjuk 

kompenzálni. Érdemes tehát a kedvezőbb előveteményeket választani a lehetőségek adta 

keretek között. 

A búza előveteményeinek megítélésénél a következő szempontokat vesszük 

figyelembe: 

- az elővetemény lekerülési ideje 

- az elővetemény talajra gyakorolt hatásai 

- az elővetemény által visszahagyott növényi maradványok 

mennyisége és minősége 

- az elővetemény növényvédelmi kihatásai. 

Ezen szempontok alapján a búza előveteményeit a következő csoportokba sorolhatjuk: 

 jó elővetemények 

- hüvelyes növények 

- korán lekerülő nem pillangós növények (repce, mák, 

len, dohány stb.) 

- a második kaszálás után feltört lucerna, vörös here 

és ezek füves keveréke 

- őszi és tavaszi takarmánykeverékek 

 közepes értékű elővetemények 

- fővetésű silókukorica és csalamádé 

- napraforgó 

- korai kapások 

 rossz elővetemények 

- kalászos gabonák 

- minden olyan növény, amely későn, október 15-25. 

után takarítható be (kukorica, cukorrépa) 

Az elővetemények fenti kategóriákba történő besorolása nem merev csoportosítást 

jelent. A feltételek változása esetén az adott elővetemény értéke is változhat (javulhat, ill. 

romolhat). 

A búzát önmaga után két évig termeszthetjük jelentősebb agronómiai problémák 

nélkül. Jelenleg – országos átlagban – a búza előveteményeinek 1/3-át búza, 1/3-át kukorica, 



1/3-át pedig az összes többi szántóföldi növény képviseli. Ettől az egyes üzemekben jelentős 

eltérések lehetnek. 

Az őszi búza kiváló elővetemény értéket képvisel (kivéve a kalászos gabonák). Utána 

mind őszi (repce), mind tavaszi (kukorica, napraforgó, cukorrépa, borsó stb.) vetésű növény 

egyaránt következhet. 

 

 

6.5.2. Talajművelés 

 

 

A búza termesztéstechnológiájának egyik leggyorsabban változó, fejlődő eleme a 

talajművelés mind annak elméleti megalapozása, mind annak gyakorlati, műszaki-technikai 

megvalósítása vonatkozásában. Az elmúlt évszázadokban a búza talajelőkészítésében 

felhasznált eszközök (eke, borona) rendkívül szegényes választékúak voltak. Napjainkban 

újabb és újabb, korszerű talajművelő gépek szolgálják az energiatakarékos, vízmegőrzést 

szolgáló, környezetkímélő talajművelés megvalósítását. 

A búza talajművelési rendszerének a kialakításában számos tényezőt komplex módon 

szükséges figyelembe venni, melyek a következők: 

- a búza biológiai igénye 

- a talajtulajdonságok 

- az ökológiai feltételek 

- az elővetemény és annak talajra gyakorolt hatása 

- energia- és költségtakarékosság 

- rendszerszemlélet 

- az adott gazdaság erő- és munkagép ellátottsága és 

kapacitása. 

Az őszi búza talajelőkészítése során 4 műveletcsoportot lehet megkülönböztetni, 

amelyeket egymással kombinálva, összevonva is elvégezhetünk. Klasszikusan az alábbi 

műveletcsoportokat hajtjuk végre az őszi búza talajelőkészítése során: 

 előkészítő műveletek 

 alapművelés 

 alapművelés elmunkálása 

 magágykészítés 

Az őszi búza talajelőkészítése során lehetőség van a műveletek számának 

csökkentésére (minimum tillage), ill. a talajművelés elhagyására (non tillage). Hazai 

viszonyok között a csökkentett menetszámú talajművelés alkalmazása lehet indokolt a 

körülményeket figyelembe véve. 

Az előkészítő műveletek a tarlóhántást, annak ápolását jelentik. A vízmegőrzés 

érdekében elengedhetetlenül fontos e műveletek esetében a talaj zárása.  

Az alapművelésre az ekét, tárcsát és lazítót egyaránt használhatjuk az őszi búza 

esetében. Az alapelv az, hogy az ekét lehetőség szerint csak a legindokoltabb esetekben 

használjuk. Az elmúlt években kiváló kombinált talajművelő eszközök kerültek a gyakorlatba. 

Fontos, hogy az alapművelést egymenetben, vagy azt követően a lehető legrövidebb időn 

belül elmunkáljuk. 

A magágykészítés során olyan talajállapotot alakítunk ki, amely alkalmas a vetésre és 

az elvetett mag homogén kelésére, kezdeti fejlődésére. 

Az őszi búza talajelőkészítése során sematikus eljárásokat, modelleket nem lehet 

alkalmazni. Gyakorlati szempontból azonban hasznos segítséget nyújt olyan talajművelési 

rendszerek megismerése, amelyeket különböző elővetemények utáni talajelőkészítése során 



alkalmazhatunk. Ennek megfelelően – a lehetséges változatokat erősen leegyszerűsítve – a 

következő rendszereket különböztetjük meg: 

 Talajelőkészítési rendszerek korán lekerülő elővetemények 

után (6.6. ábra) 

 kiváló elővetemény utáni talajművelés 

 búza elővetemény utáni talajművelés 

 évelő pillangós utáni talajművelés 

 Talajelőkészítési rendszerek későn lekerülő elővetemények 

után (6.7. ábra) 

 kevés szármaradványt mag után hagyó 

elővetemény utáni talajművelés 

 sok szármaradványt maga után hagyó 

elővetemény utáni talajművelés 
 

ŐSZI BÚZA TALAJMŰVELÉSI RENDSZERE KÜLÖNBÖZŐ

ELŐVETEMÉNYEK UTÁN I.

-nehéztárcsa
-eke

-nehéztárcsa
-eke

magágykészítésmagágykészítés

alapművelés 
elmunkálása

szántás elmunkálásmagágykészítés

talajtömörítés

alapművelés

tarlóápolás + zárás

nyári szántás

(20-26 cm)

tarlóápolás + zárás 

(szükség szerint 

megism., fokozatos 

mélyítés)

tarlófeltöréstarlóhántás + zárástarlóhántás + zárás

c./ évelő pillangósb./ kalászos
a./ kevés szármaradvány, 

jó kultúrállapot

1./ KORÁN LEKERÜLŐ ELŐVETEMÉNYEK UTÁN

 
6.6. ábra 

 

ŐSZI BÚZA TALAJMŰVELÉSI RENDSZERE KÜLÖNBÖZŐ

ELŐVETEMÉNYEK UTÁN II.

magágykészítésmagágykészítés

-nehéztárcsa
-eke

alapművelésalapművelés elmunkálása

-nehéztárcsa
-nehézkultivátor
-eke

szármaradványok talajba dolgozása 
(nehéztárcsa)

alapművelés

-szárzúzás
-betakarítás
-tarlóégetés

szármaradványok feldolgozásatarlóhántás

b./ sok tarlómaradványt visszahagyó

elővetemény

a./ kevés tarlómaradványt visszahagyó

elővetemény

2./ KÉSŐN LEKERÜLŐ ELŐVETEMÉNYEK UTÁN

 
6.7. ábra 

 

 



6.5.3. Tápanyagellátás 

 

 

A búza tápanyagigényes és a trágyázást kifejezetten megháláló növény. Mind a 

tápanyaghiányt, mind a tápanyagtöbbletet (elsősorban a nitrogén esetében) jól jelzi, azaz 

kiváló tápanyag-indikátor növény. Ennek megfelelően az optimális tápanyagellátás 

meghatározó agrotechnikai elem a búza termesztéstechnológiájában. A tápanyagellátás 

közvetlenül és közvetetten befolyásolja más agrotechnikai elem hatását és hatékonyságát. A 

búza optimális tápanyagellátása esetén érhetünk el nem csak nagy terméseket, hanem kiváló 

minőséget is. A tápanyagellátás során nem csak a műtrágyák megfelelő kijuttatása a fontos, 

hanem egyéb tápanyagforrásokat (pl. talajok természetes tápanyagtőkéje, istállótrágya, 

elővetemény N-gyűjtése, baktérium trágyák stb.) is figyelembe kell vennünk. Ugyancsak 

fontos szempont az is, hogy a búza tápanyagellátása ne csak agronómiailag, hanem 

ökonómiailag is legyen hatékony és környezetbarát. 

A búza a termésképződéshez makro- (N, P, K), mezo- (Ca, Mg, S) és mikroelemeket 

(Cu, Fe, Zn, B, Mo stb.) használ fel. Rendkívül fontos, hogy a tápelemek megfelelő 

mennyiségben és harmonikus összetételben álljanak a növény rendelkezésére. Az összes 

tápelem közül – természetesen harmonikus tápanyagellátás esetén – a nitrogén a legfontosabb. 

Mind a N-hiány, mind a túlzott N-ellátás a búza állományokon szemmel is érzékelhető (6.8. 

ábra). A többi makroelem (P és K) hiánya az esetek túlnyomó többségében látens módon 

(termésmennyiség csökkenése, gyengébb minőség) jelentkezik, a túlzott ellátás esetén pedig 

más tápelemek felvehetőségét befolyásolja negatívan. A mikroelemek közül a réz (Cu) 

szerepe a meghatározó búza esetében. A makroelemek hiányánál 10-60%-os, a mezoelemek 

hiányánál 5-15%-os, mikroelem hiánynál pedig 2-10%-os terméscsökkenés következhet be 

(6.9. ábra). 
 

 
 

 

 

 

 

6.8. ábra 
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6.9. ábra 

 

 

A búza állományok által felvett tápanyagok (ezek részben a talajból, részben a 

kijuttatott műtrágyákból származnak) mennyisége igen tekintélyes lehet. A makroelemek 

felvett mennyisége 100-300 kg/ha/elem, a mezoelemeké 15-50 kg/ha/elem, a mikroelemek 

mennyisége pedig 0,01-2,5 kg/ha/elem között változik. 

A búza okszerű trágyázási rendszerének a megtervezéséhez ismerni szükséges nem 

csak a felvett tápanyagok mennyiségét, hanem azok felvételi dinamikáját. Az egyes 

tápanyagok felvételi dinamikája jelentősen eltér egymástól, különösen így van ez a 

makroelemek esetében (6.10. ábra).  
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6.10. ábra. Az őszi búza tápanyagfelvételi dinamikája 

(a felvett tápanyag mennyiségek kg/ha-ban) 

 

Ugyancsak ismerni szükséges a búza fajlagos tápanyagigényét (100 kg fő- és 

melléktermék képzéséhez szükséges tápanyagmennyiség), melyet a következő értékek 

mutatnak: 

  N  2-3 kg 

  P2O5 1,0-1,5 kg 

  K2O 1,8-2,5 kg 



A búza trágyaadagjának megállapításához szükséges a következők ismerete: 

 a talaj felvehető tápanyagkészlete 

 a tervezett termésszint 

 a fajlagos tápanyagigény 

 különböző korrekciós tényezők 

Átlagosan az őszi búza esetében a következő trágyaadagok kijuttatása javasolható: 

  N  60-140 kg/ha 

  P2O5 30-70 kg/ha 

  K2O 40-90 kg/ha 

A búza gyakorlati trágyázási rendszerében különböző trágyaféleségeket 

alkalmazhatunk. Napjainkban a műtrágyák használata a döntő jelentőségű. A búza az 

istállótrágyát nem hálálja meg. Ha mégis adunk alá istállótrágyát, akkor azt a búza után 

következő, istállótrágyát megháláló növény (cukorrépa stb.) miatt tesszük. A búza gyakorlati 

trágyázási rendszerében 

 alaptrágyázást (PK 100%, N kisebb része) 

 fejtrágyázást (megosztott N kijuttatása) 

 kiegészítő trágyázást (levéltrágyázás, meszezés) 

különböztetünk meg. A tavaszi N-fejtrágyázás a következő időpontokban valósítható meg az 

állomány fejlettségétől és egyéb tényezőktől függően (a tavaszra maradt N mennyiségét 

100%-nak véve): 

 télvégén (60-100%) 

 szárbainduláskor (0-40%) 

 kalászoláskor (0-15%) 

Az eltérő genotípusú búzafajták nem egyforma mértékben képesek sem a talaj 

természetes tápanyagkészletét, sem a műtrágyákat hasznosítani. Ennek alapján a búzafajtákat 

hagyományos extenzív, hagyományos intenzív, korszerű és korszerűtlen fajtatípusokba 

sorolhatjuk be (6.11. ábra). 
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6.11. ábra. Őszi búzafajták típusai trágyareakciójuk alapján 

(Debrecen) 

 

 



6.5.4. Vetéstechnológia 

 

 

A vetés olyan agrotechnikai elem, amelynél elkövetett hibák a növényállomány 

fejlődését végigkísérik a betakarításig. A vetésnél elkövetett hibákat nem vagy csak 

korlátozottan lehet korrigálni a későbbiek során. Fontos tehát, hogy a búza vetésénél 

törekedjünk az agronómiai optimumok betartására. 

A búza öntermékenyülő növény. Termesztéstechnológiájában a vetéshez jó minőségű, 

fémzárolt vetőmagot szükséges használni. 

A búza vetéstechnológiájának egyik kulcskérdése a vetésidő helyes megválasztása. 

Mind az optimálishoz képest korábbi, mind annál későbbi vetés hátrányos az állományok 

fejlődése szempontjából. A vetésidőt számos tényező módosítja (tájkörzet, elővetemény, 

talajtípus, fajta, tápanyagellátás stb.). Hazánkban a búzát október 5-25. között célszerű 

elvetni. 

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

kivetendő csíraszámot számos tényező befolyásolja. Optimális csíraszámnak 4-6 millió/ha 

tekinthető. A gyakorlatban – helytelenül – sokszor nem a vetendő csíraszámot, hanem a 

szemtömeget adják meg (200-280 kg/ha). 

A búza optimális vetésmélysége 4-6 cm. Ebben az esetben a bokrosodási mélység kb. 

3 cm alakul ki, ami optimális a búza áttelelése és bokrosodása szempontjából. Az optimális 

vetésmélységet is több tényező befolyásolja. 

A búzánál többféle vetésmódot alkalmazhatunk. A legelterjedtebb a soros, teljes 

talajfelületre történő vetés. Nagyobb táblákon lehet alkalmazni a művelőnyomos 

vetéstechnológiát. Az egyéb vetésmódok (direkt, szórva vetés) jelentősége elhanyagolható 

hazánkban. 

 

 

6.5.5. Növényvédelem 

 

 

A búza növényvédelmének az alapját az integrált növényvédelem jelenti. Célunk, 

hogy az integrált növényvédelem eszközrendszerének a felhasználásával a kémiai védekezést 

a lehető legkisebb mértékűre szorítsuk vissza egyrészt az agronómiai és ökonómiai 

hatékonyság növelése, másrészt a környezetvédelmi szempontok, harmadrészt pedig az 

élelmiszerbiztonsági előírások betartása érdekében. 

A búza integrált növényvédelme az alábbi fő területeket foglalja magába: 

 a termőhely megválasztása 

 fajtamegválasztás 

 szakszerű agrotechnika 

 kémiai védekezési eljárások. 

A búza növényvédelme magába foglalja a gyomszabályozást (gyomirtást), a 

betegségek, valamint az állati kártevők elleni védekezést. A következőkben ezeket a 

növényvédelmi részterületeket mutatjuk be. Bár integrált szemléletűnek kell lenni a búza 

növényvédelmének – terjedelmi okok miatt – csak a kémiai védekezési eljárások rövid 

bemutatására nyílik lehetőség. 

 

 



6.5.5.1. Gyomszabályozás 

 

 

A búza gyomszabályozása során célunk az, hogy olyan alacsony mértékűre 

csökkentsük le az állományban előforduló gyomok számát és területfoglalását, amely már 

nem kedvezőtlen a búza termésképződése szempontjából. Nem szükséges tehát az összes 

gyom teljes kiirtása (gyomirtás), elegendő azok visszaszorítása egy adott minimális értékre 

(gyomszabályozás). 

A búza elsősorban a tenyészidő őszi és koratavaszi időszakában hajlamos a 

gyomosodásra. A tenyészidő többi szakaszában a búzának kedvező a gyomelnyomó 

(gyomkompetíciós) képessége. Jól beállt, homogén búza állományok gyomirtása sokszor 

szükségtelen. Az esetek jelentős részében azonban megjelennek a különböző életformájú 

gyomok, amely ellen vegyszeres gyomirtást szükséges alkalmazni. 

A búza kémiai gyomirtása csak akkor lehet hatékony, ha egyrészt ismerjük a területen 

előforduló gyomborítottságot, a gyomfajok összetételét, ehhez választjuk a megfelelő 

herbicidet, másrészt a gyomirtószerek kijuttatásánál a környezeti és műszaki feltételek is 

optimálisak. 

A búza vegyszeres gyomirtását megelőzően gyomfelvételezést szükséges elvégezni. 

Az elmúlt évtizedek során jelentősen változtak a legfontosabb gyomfajok a búza 

állományokban. Napjainkban az egyéves (elsősorban a T1 és T2, de részben a T3 gyomok), 

valamint az évelő gyomok (G1 és G3 gyomnövények) fordulnak elő a búzában. Különösen 

fontos a kétszikű gyomnövények megkülönböztetése (könnyen és nehezen irthatók), valamint 

az egyszikű gyomok ismerete a herbicidek helyes megválasztása szempontjából. A 

legnagyobb problémát napjainkban a hormonhatású herbicidekkel nehezen irtható kétszikű 

gyomok (ragadós galaj, ebszékfű, veronika fajok stb.), valamint az egyre inkább terjedő 

egyszikű gyomok (széltippan, vadzab stb.) jelentik (6.1. táblázat). 

 

6.1. táblázat. Őszi búza gyomviszonyainak változása az országos 

gyomfelvételezések adatai alapján 

Gyomnövények – Veszélyes gyomok 1950. 1970. 1988. 1996. 

Ebszikfű – Matricaria inodora 44. 15. 1. 1. 

Parlagfű – Ambrosia eliator 20. 12. 4. 2. 

Mezei acat – Cirsium arvense 2. 3. 10. 3. 

Fehér libatop – Chenopodium album 10. 5. 5. 4. 

Ragadós galaj – Calium aparine 103. 30. 3. 5. 

Aprószulák – Convolvus arvensis 1. 2. 2. 6. 

Nagy széltippan – Apera spica-venti 37. 20. 6. 7. 

Szulákpohánka – Bilderdíka convolvulus 7. 1. 11. 8. 

Napraforgó árvakelés – Helianthus annus 157. 95. 12. 9. 

Vadrepce – Sinapis arvensis 14. 7. 8. 10. 

Pipacs – Papaver rhoeas 12. 8. 7. 11. 

Keleti szarkaláb – Consolida orientalis 31. 39. 45. 12. 

Tyúkhúr – Stellaria media 53. 16. 9. 13. 

Vadzab – Avena fatua 87. 74. 19. 14. 

Porcsin keserűfű –Polygonum aviculare 4. 10. 29. 15. 

Tarackbúza – Elymus repens 22. 9. 18. 16. 

Szarkaláb – Consolida regalis 9. 11. 22. 17. 

Tisztesfű – Stachys annua 6. 4. 27. 18. 

Pásztortáska – Capsella bursa-pastoris 56. 42. 14. 19. 

Vadkender – Cannabis sativa 50. 47. 33. 20. 



Bár a búza gyomirtásában sokféle technológiát (preemergens, őszi posztemergens) 

lehet alkalmazni, mégis a gyomirtás fő időszaka tavasszal végzett posztemergens kezelések. 

A könnyen irtható kétszikű gyomok előfordulása esetén hormonbázisú herbicideket (MCPA, 

2,4D) lehet alkalmazni tavasszal, bokrosodáskor egészen a szárbaindulás kezdetéig. 

Napjainkban a búza gyomflórájában szinte mindenütt a nehezen irtható kétszikű gyomok 

jelentős mértékben fordulnak elő. Ezek ellen vagy kombinált (hormon + egyéb) vagy 

szulfonilkarbamid készítményeket lehet megfelelő hatékonysággal alkalmazni. A 

szulfonilkarbamid készítmények szárbaindulás után is kijuttathatók. Ritkábban egyszikű 

gyomokkal is fertőzött lehet a búza állomány (6.12. ábra). E gyomok ellen speciális 

készítmények alkalmazhatók az egyszikű búza állományokban.  
 

ŐSZI BÚZA GYOMIRTÁSA

Herbicidkezelések

▲ Preemergens kezelések

→ kétszikű gyomok ellen

→ kétszikű és egyszikű gyomok ellen

▲ Őszi posztemergens kezelések

→kétszikű gyomok ellen

→ kétszikű és egyszikű gyomok ellen

▲ Tavaszi posztemergens kezelések

→kétszikű, hormonérzékeny gyomok ellen

→kétszikű, hormonrezisztens gyomok ellen

→ kétszikű és egyszikű gyomok ellen

→egyszikű gyomok ellen

→vadzab ellen

 
6.12. ábra 

 

A kémiai gyomirtás – még a legjobban végrehajtott is – stresszhatást okoz a búza 

állományaiban. Vizsgálataink szerint stresszhatást – csökkenő sorrendben – az alábbi 

tényezők válthatnak ki: 

 nem megfelelő időpontban végzett kezelés 

 túldozírozás (átfedés a csatlakozásoknál) 

 a fajták eltérő érzékenysége. 

Célunk az, hogy ezeket a stresszhatásokat a lehetőség szerinti minimális szintre 

szorítsuk vissza. 

 

 

6.5.5.2. A búza betegségei és az ellenük való védekezés 

 

 

A búza gyökérzetét, vegetatív és generatív növényi részeit a vetőmagjának az 

elvetésétől egészen a növény betakarításáig folyamatosan veszélyeztetik a különböző 

kórokozók. A búza betegségeinek döntő része gombás eredetű megbetegedés, azonban 

néhány vírus is felléphet az állományokban. Az egyes növényi részeket – elsősorban – az 

alábbi betegségek veszélyeztetik: 



 

Szár alsó része, gyökér - torsgomba, szártörő gomba 

Szár - szárrozsda, sárgarozsda, lisztharmat 

Levél - lisztharmat, levélrozsda, szeptória, helminthospórium 

Kalász, szemtermés - fuzárium, porüszög, kőüszög, törpe üszög, szeptória, 

korompenész 
 

A búzán megjelenő betegségek – védekezés nélkül – jelentős mértékben csökkenthetik 

a termésmennyiséget, ill. ronthatják a minőséget. A búza betegségei elleni védekezés alapját 

az integrált növényvédelem jelenti. Fontos szerepet játszik a termőhely megválasztása, a 

fajtaválasztás (rezisztens, toleráns fajták), valamint az agrotechnika (vetésváltás, talajművelés, 

tápanyagellátás, vetés stb.). Ezen túlmenően nem nélkülözhetjük a vegyszeres védelmet a 

búza betegségei ellen. Ez egyrészt jelenti a vetőmag csávázását, másrészt jelenti az 

állományban alkalmazott fungicidkezeléseket. A vetőmag csávázására sokféle készítmény 

közül választhatunk. Alapvető, hogy csak csávázott vetőmagot vessünk. Az 

állományvédekezést akkor kell elvégeznünk, amikor a betegségek tünetei az állományokban 

megjelentek. Általánosan elfogadott a búza kétszeri állománykezelése, melyek időpontjai a 

következők: 

 2-3 noduszos állapot – Ez a védekezés fakultatív, azaz 

mérsékelt fertőzés esetén elhagyható. A védekezést 

elsősorban kontakt, erős fertőzés esetén szisztemikus 

fungiciddel célszerű elvégezni. 

 kalászolás vége-virágzás kezdete – Ezt a védekezést 

feltétlenül ajánlott elvégezni. Célja a felső levélemeletek és 

a kalász védelme a betegségek ellen. Mérsékelt fertőzés 

esetén kontakt készítményeket használhatunk, az esetek 

túlnyomó részében azonban szisztemikus készítmények 

használata indokolt. 

Intenzív technológia esetén harmadik védekezést is végezhetünk. Erősen fejlett, nagy 

vegetatív tömegű búza állományokban szárrövidítő anyagokat alkalmazhatunk a megdőlés 

mérséklése céljából. 

 

 

6.5.5.3. A búza állati kártevői és az ellenük történő védekezés 

 

 

A búzát a tenyészideje és a szemtermésének tárolása során egyaránt veszélyeztetik a 

különböző állati kártevők. Az állati kártevők döntő hányada a rovarok közé tartozik, a 

gyakorlatban ezek ellen történik védekezés. A kártevők között madarak és emlősök is 

előfordulnak. A búza állati kártevői ellen is az integrált növényvédelem elveit és gyakorlatát 

szükséges alkalmazni. 

Gyakorlati szempontból az állati kártevőket – károsításuk fő időszaka alapján – két 

nagy csoportba sorolhatjuk: 

 ősszel fellépő állati kártevők 

gabonafutrinka 

gabonalegyek 

szalmadarázs 

 tavasszal fellépő állati kártevők 

vetésfehérítő bogár 

levéltetvek 



gabonapoloskák 

gabonaszipolyok 

Az őszi kártevők fellépése az esetek döntő részében mérsékelt, ezért ellenük nem 

szükséges védekezni. Kivételt jelent az, amikor a búzát több éven keresztül önmaga után 

termesztjük. A meghatározó jelentőségű állati kártevők tavasszal jelentkeznek. A 

legfontosabb a vetésfehérítő bogár kártétele, de jelentős károkat okoznak a különböző 

levéltetvek is. Bizonyos esetekben jelentős lehet a gabonapoloskák és gabonaszipolyok által 

okozott kártétel. Az állati kártevők ellen azok állományba történő betelepülésének, a kártétel 

észlelésének kezdeti időszakában különböző inszekticidekkel hatékonyan védekezhetünk. 

 

 

6.5.6. Növényápolás 

 

 

A búza növényápolása egyrészt a belvíz elleni védekezést, másrészt a felfagyás elleni 

védelmet foglalja magába. Csapadékos őszi-téli-tavaszi időszakban a tábla mélyebb fekvésű 

részein túlnedvesedés, ill. belvízképződés következhet be. Ez ellen a vetést követően 

megnyitott bajuszcsatornák készítésével védekezhetünk. A felfagyás télvégén-koratavasszal 

következhet be a búza állományokban, amikor a nappali-éjszakai hőmérsékletváltozás miatti 

talajmozgás elszakítja a fejletlen búzanövények hajszálgyökereit, így a növények víz- és 

tápanyagfelvétele komoly zavart szenved. A búza állományok tavaszi felfagyása ellen 

hengerezéssel védekezhetünk hatékonyan. 

 

 

6.5.7. Öntözés 

 

 

A búza mérsékelt vízigényű növény, a szárazságtűrése jobb más kultúrnövényekkel 

(pl. kukorica) összehasonlítva. Kutatási eredményeink azt bizonyították, hogy a búza az 

öntözést nem hálálja meg. A búza öntözési reakciója mérsékelt. Átlagos vízellátottságú 

évjáratban az öntözés hatására 0,5-1,0 t/ha, száraz, aszályos évjáratban 1,5-2,5 t/ha öntözési 

terméstöbblet érhető el búzánál. A búzát öntözhetjük a klasszikus öntözési rendben (május 

végén-júniusban), de löszháti, mély talajvizű, csernozjom talajokon eredményesen lehet 

alkalmazni a Bocz professzor által kidolgozott idényen kívüli öntözést is (ősszel – feketetarló 

öntözés, ill. koratavasszal-március-áprilisban végzett öntözés) (6.13. ábra). 
 

AZ ŐSZI BÚZA ÖNTÖZÉSI RENDJE

(Pepó Péter, 2010)
Alapelvek

– a búza nem hálálja meg az öntözést
– a legnagyobb terméstöbblet 1,5-2,5 t/ha
– aszályos időjárásban öntözés hatására javul a minőség
– öntözés „termésmentési” céllal (az aszályban az állomány 

megsemmisülne)
– öntöző telepen vetésváltási okokból vetett búza öntözése az állandó

költségek csökkentése miatt

Öntözési rendek
• KLASSZIKUS IDÉNYŰ ÖNTÖZÉS

– bármely, öntözésre alkalmas talajtípuson
– május közepe – június közepe
– 20-30 mm víznorma 1-2x (vízellátástól függően)

• IDÉNYEN KÍVÜLI ÖNTÖZÉS (Bocz E. prof.)
– csak löszháti, mély talajvizű csernozjom talajon
– két periódusban

* szeptember – október – november
(40-70 mm 1x)
célja: talaj vízkészletének feltöltése

kelés, kezdeti fejlődés, áttelelés elősegítése
* március – április – május

(40-70 mm 1x)
célja: a búza vegetatív tömegképződéséhez szükséges hatalmas 

vízmennyiség biztosítása
a generatív szervképződés optimális feltételeinek megteremtése

 
13. ábra 



6.5.8. Betakarítás 

 

 

A búza betakarítása a termesztéstechnológia igen fontos eleme. A betakarítás 

szakszerű végrehajtásával az addig realizált, megtermett termésmennyiséget mennyiségi és 

minőségi veszteség nélkül tudjuk learatni. A betakarítás szakszerű elvégzéséhez ismerni kell a 

termésképződési-érési folyamatokat. A búza szemtermésének érési szakaszaiban (zöldérés, 

tejesérés, viaszérés, teljesérés, holtérés) mélyreható morfológiai és fiziológiai változások 

mennek végbe. Az érési folyamatok során kezdetben a fehérjék, a későbbiekben pedig a 

szénhidrátok beépülési, felhalmozódási folyamatai az intenzívebbek. Ennek megfelelően a 

búza a legjobb minőséget a viaszérés végén (20-22% szemnedvesség), a legnagyobb 

termésmennyiséget pedig teljesérésben (13-14% szemnedvesség) betakarítva adja. A 

holtérésben, a teljesérést követően mind a termés mennyisége csökken, mind a termés 

sütőipari minősége romlik. Fontos ezért, hogy a búza minél nagyobb mennyiségét optimális 

időben takarítsuk be. Nagyobb területen búzát termesztő üzemben ezért célszerű a búza 

betakarítását 17-18% szemnedvességnél megkezdeni. Ez a termés nem tárolható, de 

hideglevegővel a megfelelő nedvességre (14%) leszárítható. A betakarítás előrehaladtával 

csökken a szemnedvesség, azaz elegendő a tisztítást elvégezni. Csapadékos időszakban 

elkerülhetetlen a meleg levegővel történő szárítás. Hazánkban a búza betakarítását július 

hónapban végezzük el (6.14. ábra). 
 

BETAKARÍTÁS

Mennyiség

Teljes érés (12-14 % nedv.)

Maximális mennyiség

Gyengébb minőség

sikér = 0,2-0,4 %/nap

VÉ = 1/nap

Fajtaspecifitás

Minőség

Viaszérés vége – teljesérés eleje                  

(17-19 % nedv.)

Kisebb termés

50-150 kg/ha/nap veszteség

Kiváló minőség

Fajtaspecifitás

Holt érés

Mennyiség: 50-100 kg/ha/nap csökkenés
Minőség: esésszám 2-7 sec/nap csökkenés

sikérterülés 0,2-0,8 mm/nap csökkenés
sikértartalom 0,3 %/nap csökkenés
VÉ 1-2/nap csökkenés

Növényvédelmi problémák: gyomosodás
fuzárium
korompenész
rovar és egyéb állati kártétel

Megdőlés
Betakarítási veszteségek

 
6.14. ábra 

 

A búzát kombájnnal takarítjuk be. Hazánkban az egymenetes betakarítást alkalmazzuk 

(bizonyos országokban a kétmenetes betakarítást részesítik előnyben). A kombájnos 

betakarításnál nagyon fontos egyrészt a kombájn beállítása, műszaki állapota, másrészt a 

kombájn szakszerű üzemeltetése. E tényezők alapvetően befolyásolják a szemveszteséget. A 

betakarított termést – nedvességtartalomtól függően – hideg vagy meleg levegővel szárítani és 

tisztítani kell a tárolás előtt. 

A búza mellékterméke a szalma. A szalmát a lehető legrövidebb időn belül a tábláról 

el kell szállítani, hogy a következő növény talajelőkészítési munkái időben 

megkezdődhessenek. A szalma betakarítása az esetek túlnyomó többségében nagybálás (kör, 

esetleg négyszögletes bálák), vagy kisbálás gépekkel történhet. A szalma ömlesztett formában 

történő betakarítása (Hamster), majd annak kazlazása rendkívül nagy kézi munkaerő igénnyel 

jár, ami miatt a gyakorlatban kevésbé alkalmazzák. Az istállótrágya mennyiségének 

drasztikus visszaesése miatt a búzaszalma rendkívül értékes a talaj szervesanyag visszapótlása 

szempontjából. Ha a szalma betakarítására nem kerül sor, akkor célszerű olyan 



gabonakombájnt alkalmazni a betakarításra, amely szalmaszecskázóval és terítővel felszerelt, 

amely biztosítja a szalma megfelelő felaprítását és állapotát a későbbi talajba történő 

bedolgozáshoz. 

 

 

6.6. Összefoglalás 

 

 

A búza termesztése meghatározó jelentőségű a világon és hazánkban egyaránt. Jó 

alkalmazkodó képessége miatt eltérő termőhelyi adottságok között, eltérő input felhasználású 

technológiával termeszthető. A jelenlegi fajtaválaszték bőséges, elsősorban hazai fajták 

termesztése preferálható. A termesztéstechnológiájában meghatározó jelentőségű a 

tápanyagellátás és a növényvédelem. Fontos azonban a szakszerű vetésváltás, talajművelés, 

vetéstechnológia és a betakarítás is fontos a búza termésmennyisége és minősége 

szempontjából. 
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Kérdések 

 

Ismertesse a búzatermesztés jelentőségét a világon és hazánkban! 

Melyek a búza fenológiai szakaszai, fontosabb fiziológiai jellemzői? 

Ismertesse a búza fajtákkal szemben támasztott követelményeket, a fajtamegválasztás 

szempontjait! 

Melyek a búzatermesztés legfontosabb agroökológiai feltételei? 

Hogyan csoportosíthatjuk a búza előveteményeit? 

Ismertesse a búza talajművelési rendszerét különböző elővetemények után! 

Melyek a búza tápanyagellátását jellemző legfontosabb paraméterek? 

Ismertesse a búza vetéstechnológiáját! 

Melyek a búza legfontosabb gyomnövényei, hogyan védekezünk ellenük? 

Melyek a búza legfontosabb növényi kórokozói, hogyan védekezünk ellenük? 

Melyek a búza legfontosabb állati kártevői, hogyan védekezünk ellenük? 

Ismertesse a búza betakarítási technológiáját! 

 

Kompetenciát fejlesztő kérdés 

 

Készítse el az őszi búza termesztéstechnológiáját réti talajon, kukorica elővetemény 

után, mid-tech technológiával! 



7. A kukorica termesztés agrotechnikai alapjai 
 

 

7.1. A kukorica termesztés jelentősége 

 

 

A világon termesztett növények sorrendje vetésterületük alapján búza-rizs-kukorica 

volt hosszú évtizedeken keresztül. Az elmúlt években változás történt. A kukorica 

vetésterülete rendkívül dinamikusan növekedett, melynek következtében a búza (~210-220 

millió ha) után a kukorica (~165 millió ha) a második, a rizs (~160 millió ha) pedig a 

harmadik legnagyobb területen termesztett növénnyé vált. A kukorica vetésterületének és 

termésátlagának dinamikus növekedése miatt a legnagyobb volumenben termelt (~850-900 

millió tonna) gabonaféle a világon megelőzve a búzát és a rizset. Dinamikus növekedését 

hatalmas terméspotenciáljának (C4 növény) és egyre bővülő felhasználásának köszönheti. 

A kukorica géncentruma az amerikai kontinensen található. A kutatók jelentős 

többsége az elsődleges géncentrumnak Közép-Amerikát (Mexikó) tartja, míg Dél-Amerika 

(Peru, Bolívia, Chile) másodlagos géncentrumnak tekinthető. A kukoricát Európába 

Kolumbusz Kristóf hozta be 1493-ban. Európában a kezdeti időkben elsősorban a mediterrán 

országokban termesztették. Hazánkba részben Olaszországból, részben Törökországból (török 

búza) került be a XVI-XVII. század fordulóján. Ezt követően kezdetben lassabban, majd a 

XIX. századtól rendkívül széleskörűen elterjedt, az akkori Magyarország szinte minden 

tájegységében (Alföld, Dunántúl, Erdély) termesztették. 

A kukorica felhasználása rendkívül sokoldalú és az elmúlt évtizedekben fokozatosan 

tovább bővült. Szemtermésének legértékesebb részét a szénhidrátok jelentik (65-70%). A 

szem fehérjetartalma relatíve alacsony (7-9%), ugyanakkor biológiai értéke is mérsékelt 

(döntően zein típusú fehérjék, esszenciális aminosavakban szegény). A kukorica elsősorban 

energiahordozó takarmány, melyet a legkülönbözőbb állatfajok takarmányozásában 

használhatunk fel. A szemtermése a világ számos országában mindennapos táplálék (Közép- 

és Dél-Amerikában, számos ázsiai és afrikai országban). A fejlett országokban értékes 

táplálékot jelent a csemegekukorica, valamint széleskörű csemegeként használják pattogatott 

kukoricaként is. A kukorica szemtermése értékes ipari alapanyag. Belőle invertcukrot, 

keményítőt, csíraolajat és egyéb termékeket állítanak elő. A kukoricacsutkát ugyancsak ipari 

alapanyagként (furfurol) lehet felhasználni. A kukoricanövény teljes betakarításával 

tömegtakarmányt (szilázs) állítunk elő a kérődző állatok számára. Korábban relatíve 

széleskörűen használták csalamádé növényként az állattenyésztésben. A visszahagyott 

kukoricaszárat elsősorban a talajok szerves anyag készletének növelésére lehet felhasználni, 

de energetikai hasznosítása is lehetséges. 

Az elmúlt két évtizedben rendkívül jelentős mértékben megnőtt a kukorica 

szemtermésének bioetanol gyártásban történő felhasználása. Különösen dinamikusan 

növekedett az USA bioetanol előállítása, de az európai országokban is egyre jelentősebb 

kukorica mennyiséget használnak fel. A bioetanol előállítás output/input energiahányadosa 

nem minden esetben kedvező, azaz az energiahasznosítás hatásfoka több esetben 

megkérdőjelezhető. Valószínűleg sokkal hatékonyabb megoldást jelenthet a kukorica 

melléktermékekből (szár + levél + egyéb) történő bioetanol előállítás.  

A világon a legnagyobb kukoricatermelő országok az USA (a megtermelt mennyiség 

44%), Kína (19%), de jelentős az EU-27, Brazília, Mexikó termelése is (7.1. ábra). 

Magyarországon a kukorica a legnagyobb területen (1,2-1,3 millió ha) termesztett szántóföldi 

növényünk. Az országos termésátlagaink az 1980-as években versenyképesek voltak a világ 

legkiemelkedőbb termésátlagokat elérő országaival (USA, Kanada, Olaszország, 

Franciaország). Az elmúlt két évtizedben a hazai kukorica termésátlagok egyrészt csökkentek 



(4-7 t/ha), másrészt jelentősen megnőtt a termésingadozás mértéke (50-60%). A kukorica 

termesztésben rejlő potenciált jól jelzi, hogy az USA-ban több mint 30 millió ha-on 10 t/ha 

termésátlagot érnek el, míg – nagyon kis, néhány száz ha-os területen ugyan – van néhány 

kiemelkedő technológiát alkalmazó ország, amelyek öntözött körülmények között, rendkívül 

precíz technológiával meghaladják a 20 t/ha termésátlagot. 

 

EU-27 

63 Mt (68 Mt)

Kína 

185 Mt (202 Mt)

Mexikó 

21 Mt (23 Mt)

Brazília+

Argentína 

90 Mt (89 Mt)

Ukrajna* 

21 Mt

USA 

313 Mt (404 Mt)

Egyéb 

167 Mt (182 Mt)

 
*Megjegyzés: a 2020/2021. gazdasági évre vonatkozóan nincsenek megbízható eredmények 

 

7.1. ábra. A világ kukoricatermelésének legnagyobb termelő országok szerinti 

megoszlása 2011 vs. 2021  

Forrás: USDA (2011), FAPRI-ISU (2011) 

 

 

A hazai kukorica termésmennyiség – évjárattól függően – 4-8 millió tonna között 

változik. Ebből a belső felhasználás mintegy 3,5-4,0 millió tonna, a fennmaradó mennyiséget 

pedig exportáljuk. Ez egyrészt kedvező (jelentős igény a magyar kukoricára külföldön), 

másrészt kedvezőtlen, mert kiszolgáltatottá teszi az országukat. Sokkal kedvezőbb lenne, ha a 

kukoricát az állattenyésztésben használnánk fel, ill. feldolgozott állapotú termékekben 

exportálnánk. 

 

 

7.2. Botanikai és növényfiziológiai ismeretek 

 

 

A kukorica a Gramineae családba, a kukoricafélék rajába (Maydeae) tartozik. A 

kukorica feltételezett géncentruma Közép-Amerikában, míg másodlagos géncentruma Dél-

Amerikában található. A kukorica közvetlen őse nem ismert, valószínűleg a pelyvás és 

pattogatni való kukorica kereszteződésével jött létre. Távolabbi rokonai közé tartozik a Jób 

könnye (Coix lacryma-jobi L.), a gammafű (Tripsacum dactyloides L.), valamint a teosinte 

(Euchlema mexicana L.). 

A kukorica egylaki, váltivarú növény (7.2. ábra). A gyökérzete az egyszikűekre 

jellemző bojtos gyökérzet. A gyökereket eredésük alapján három csoportba soroljuk: 

mellékgyökerek, csomó (korona) gyökerek, harmat (támasztó) gyökerek. Gyökérzete 

erőteljes, fejlett, a talajban 200 cm mélyre és 100-150 cm-re oldalirányba terjed ki. A 



harmatgyökerek a víz- és tápanyagfelvétel mellett fontos szerepet töltenek be a növény 

támasztásában, szárszilárdításában (7.3. ábra). 

 

 
7.2. ábra 

 

A kukorica morfológiája

hímvirágzat 

(címer)

szár

levéllemez

nő (torzsa) 

virágzat

nódusz

léggyökér

levélhüvely

gyökérzet

Levélfelület 26%

Asszimiláció 40%

Levélfelület 42%

Asszimiláció 35%

Levélfelület 32%

Asszimiláció 25%

 
7.3. ábra 

 

 

A hajtásrendszer tengelye a főhajtás, amely nóduszokból és internódiumokból áll. A 

főhajtás átlagos magassága 200-400 cm között változhat az ökológiai, genetikai és 

agrotechnikai feltételektől függően. A mellékhajtások, a fattyúhajtások részt vesznek az 

asszimiláták képzésében. A szár belseje szivacsos állományú bélszövettel kitöltött. A hajtás 

internódiumát körülölelve található a levélhüvely. A levelek egymással átellenesen 

helyezkednek el a száron. A levéllemez hosszú, megnyúlt. A kifejlett levelek szélessége 5-14 

cm, a hosszúsága 60-130 cm lehet. A növények maximális levélterületüket a virágzás idején 

(július eleje-közepe) érik el. A LAImax értékei – kutatásaink szerint – 4-7 m
2
/m

2
 között 

változhatnak. 

A kukorica hímvirágzata (címer) a fő- és mellékhajtások végén, a nő- (torzsa) virágzat 

a szár középső részén helyezkedik el. A hímvirágzat olyan bugavirágzat, amelyben kalászkák 

helyezkednek el. A pollen a szél segítségével kerül a nővirágzat bibéire (bajusz), azaz a 

kukorica idegentermékenyülő növény. A nővirágzat olyan füzér, amelynek a virágzati 

főtengelye megvastagodott és a nővirágok (a későbbi szemtermések) szabályos sorokba 



rendeződve helyezkednek el azon. A csövet csuhélevelek borítják. A bibeszálak hosszúak és 

túlérnek a csuhéleveleken (bajusz) ezzel biztosítva az idegenmegporzást.  

A kukorica termése jellegzetes, változatos alakú szemtermés, azaz a maghéj és 

terméshéj egymással összenőtt. A kukorica szemtermése alapján megkülönböztetünk: 

- pelyvás kukoricát 

- sima puha és keményszemű kukoricát 

- lófogú kukoricát 

- pattogatni való kukoricát (gyöngy, rizsszemű) 

- csemegekukoricát 

- viaszos kukoricát 

- lisztes kukoricát. 

Napjainkban a legelterjedtebben a lófogú (dent) kukoricákat termesztjük 

takarmányozási célra, de a simaszemű (flint) kukoricák is szerepelnek elsősorban a siló, 

kisebb mértékben a szemes hibridek között. A többi kukoricát speciális célból termesztjük 

(csemege, pattogatni való, waxy stb.). A kukorica ezerszemtömege 250-450 gramm között 

változhat. 

A kukorica a C4 típusú növények közé tartozik, amely a hatalmas vegetatív és 

generatív (szemtermés) tömeg képződésének a fiziológiai alapját adja. A C4-es növények a 

CO2-t közvetlen négy szénatomos dikarbonsavakban kötik meg. A kukorica fotoszintézise 

hatékonyabb a fotolégzés, a vízpárologtatás csökkenthetősége, az asszimiláták gyors 

elszállítása miatt. A szárazabb, melegebb, intenzívebb napsütéses időben a C4-es kukorica 

csaknem kétszer annyi szárazanyagot képes előállítani, mint hasonló környezeti feltételek 

mellett a C3-as növények (pl. búza) (7.4. ábra). 
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7.4. ábra. A C3-as (búza) és a C4-es (kukorica) fotoszintézisének intenzitása a 

megvilágítás függvényében 
(Larcher, 1980) 

 

 

7.3. Biológiai alapok 

 

 

A kukorica termesztésben hosszú évszázadokon keresztül szabadelvirágzású 

tájfajtákat, ill. fajtákat használtak (pl. Aranyözön, Mindszentpusztai sárga). A kukorica 

idegentermékenyülő növény, amely megadta a nemesítők számára azt a biológiai alapot, hogy 



heterozis-nemesítést alkalmazzanak. A heterózis hatására a szülőknél kedvezőbb tulajdonságú 

F1 generációt állíthatunk elő. Ez a heterózishatás megnyilvánulhat 

- adaptív heterózisban (jobb alkalmazkodó képesség a 

környezeti hatásokhoz) 

- vegetatív heterózisban (nagyobb szár-, levéltömeg 

képződése) 

- generatív heterózisban (nagyobb szemtermés). 

A heterózis nemesítés során először szabadelvirágzású fajtákat (fajtahibrid), majd 

később beltenyésztett vonalakat (beltenyésztéses hibrid) használtak fel szülő partnerekként. A 

beltenyésztett hibridek termésnövekedése elérte a 10-35%-ot. Hazánkban a beltenyésztett 

hibridek az 1950-es évek végén jelentek meg és néhány év alatt a kukorica teljes 

vetésterületét elfoglalták. 

A kukorica hibridek legfontosabb értékmérő tulajdonságait a következőkben 

foglalhatjuk össze: 

 kiváló termőképesség 

 jó termésbiztonság és adaptációs képesség 

 jó agronómiai tulajdonságok 

 hidegtűrés 

 kezdeti fejlődési erély 

 szárszilárdság 

 térbeli és időbeli homogenitás 

 gyors vízleadó képesség 

 betegségekkel és állati kártevőkkel szembeni tolerancia, 

rezisztencia 

 jó gyomkompetíciós képesség 

 az agrotechnikai tényezőkre adott reakció 

 vetésidő 

 tőszámsűríthetőség 

 tápanyag 

 öntözés 

 herbicid 

A hibrid megválasztását a gyakorlatban a következő szempontok mérlegelésével 

végezhetjük el szakmailag korrekten: 

 a termelés célja (szemes, siló, ipari stb.) 

 a termesztés ökológiai feltételei (időjárási, talajtani 

feltételek) 

 piaci követelmények 

 a termelés pénzügyi, műszaki-technikai feltételei 

 szakmai felkészültség 

 a termény tárolási lehetőségei, feltételei 

A jelenleg hazánkban termesztett kukorica hibridek száma meghaladja a 400-t, ami 

rendkívül bőséges választékot jelent. A hibrid megválasztásban objektív adatok (egyetemek, 

kutató intézetek adatai) jelenthetnek komoly segítséget. 

A kukorica hibrideket több szempont alapján csoportosíthatjuk. Az előállításukban 

felhasznált vonalak szerint megkülönböztetünk: 

- SC – kétvonalas 

- TC – háromvonalas 

- DC - négyvonalas 



hibrideket. Jelenleg meghatározóak az SC hibridek (kb. a hazai vetésterület 80%-a) a nagyobb 

termőképesség, a jobb heterózis hatás miatt, annak ellenére, hogy a vetőmagjuk ára 

magasabb. 

A hibridek eltérő tenyészidejűek. A különböző tenyészidő azért fontos, mert hazánk 

eltérő tájkörzeteiben különböző a hasznos hőmennyiség, valamint fontos a betakarítási idő 

széthúzása miatt is. Hazánkban – hagyományosan – a tenyészidő hosszát FAO számmal 

jelöljük (máshol relatív érésidőt, RM használnak). A FAO szám alapján a következő 

csoportokat különböztetjük meg: 

  igen korai hibridek  200-299 FAO szám 

  korai hibridek   300-399 FAO szám 

  középérésű hibridek  400-499 FAO szám 

  késői érésű hibridek  500-  FAO szám 

Az 1990-es évek végén jelentek meg az USA-ban, majd a világ más országaiban is a 

GM kukoricák. A GM kukoricák első nemzedéke egyrészt rovarrezisztenciával (Bt kukorica – 

kukoricamoly ellenállóság), másrészt totális gyomirtószerekkel (glyfozát ellenálló kukoricák) 

szembeni ellenállósággal rendelkezett. Az utóbbi években megjelentek olyan GM kukoricák, 

melyek ellenállóak az amerikai kukoricabogár lárvájának gyökérkárosításával szemben. A 

közeljövőben várható olyan GM kukoricák gyakorlati termesztése, amelyek sokkal jobban 

tűrik a szárazságot, jobb a nitrogén hasznosító képességük. Hazánkban az alaptörvény rögzíti 

a GMO mentességet, így nálunk GM kukoricát termeszteni nem lehet. Más EU országokban a 

termesztést engedélyezik. Jelenleg a világ kukorica vetésterületének mintegy 25-27%-án, az 

USA-ban 70-75%-án GM kukoricát termesztenek. 

 

 

7.4. A kukorica termesztés ökológiai feltételei 

 

 

A kukorica eredetileg trópusi-szubtrópusi származású növény. A nemesítés hosszú 

évtizedei során olyan hibrideket állítottak elő, amelyek megfelelően adaptálódtak a mérsékelt 

égövi klímához is. A nemesítés kiváló eredményeit jól bizonyítja az, hogy míg az 1950-1960-

as években hazánk volt a szemes kukorica termesztés északi határa Európában, addig 

napjainkban már Németország középső, sőt északi szövetségi államaiban, ill. Szentpétervár 

szélességi körén is termesztenek – nyilvánvalóan mérsékelt termésátlagokkal – kukoricát. 

A kukorica alapvetően melegigényes növény, de kiváló adaptációs képessége révén 

napjainkban kozmopolita növénnyé vált. Trópusi származása miatt eredetileg rövidnappalos 

megvilágítást igényel a növény, a mai hibridek azonban jól alkalmazkodtak a mérsékelt égöv 

hosszúnappalos fotoperiodikus feltételeihez. A kukorica tenyészideje során hazánkban 1100-

1450 
o
C hasznos hőösszeget igényel. Az asszimilációs hőküszöbe 10

o
C. A vetés és csírázás 

időszakában az optimális talajhőmérséklet 10 
o
C, de a hidegtűrő hibrideket már 8 

o
C-nál is 

vethetjük. A korábbi vetéssel mérsékelhetjük a júliusi aszály kockázatát, valamint a korábbi 

éréssel lényegesen alacsonyabb szemnedvességgel takaríthatjuk be (kisebb szárítási költség) a 

kukoricát. A vegetatív növekedésének optimális hőmérséklete 18-20 
o
C, míg a címerhányástól 

a teljes érésig a 24-26 
o
C a kedvező. A kukorica különösen érzékeny a virágzáskori (július) túl 

magas (30 
o
C feletti) hőmérsékleti értékekre és a vízhiányra. Ezek hatására jelentősen romlik 

a termékenyülés és szemképződési folyamatok is zavart szenvednek, melynek hatására 

csökken a termés mennyisége. Szeptember-október hónapokban a 18-20 
o
C-os hőmérséklet 

kedvez a tápanyag transzlokációs folyamatoknak, a vízleadásnak (7.5. ábra). 

 



A KUKORICA EFFEKTÍV HŐÖSSZEG (HU, IV-IX. HÓ) 

ALAKULÁSA (
o
C) (Menyhért Z. 1985) 

 

I. 

III. 

II. 

IV. 
V. VI. 

1000-1100 

II. 

III. 

VI. 

1200-1280 

1376-1465 

>1465 

>1465 

1100-1200 

1281-1375 

 
7.5. ábra 

 

A kukorica tenyészidőbeli vízigénye 450-550 mm. Transzspirációs együtthatója 350 

l/1 kg szárazanyag. A kukorica bizonyos fenofázisokban kifejezetten vízigényes növény. A 

csírázás-kelés időszakában az egyenletes keléshez könnyen felvehető vizet igényel a talaj 

felső 5 cm-es rétegében. A vízfelvétel intenzív szakasza a vegetatív növekedési periódusa 

(június). A kukorica termésképződése szempontjából a legkritikusabb a virágzás-

termékenyülés időszakának (július) vízellátása. Ebben az időszakban a napi vízfogyasztás 

elérheti a 4,5-5,5 mm/nap értékeket. Az érés felé közeledve jelentősen csökken a kukorica 

vízigénye. A nagy vízigénye mellett a kukorica érzékeny a talaj megfelelő levegőzöttségére. 

A kukorica szereti a megfelelően levegőzött talajokat (a statikai vízigénye 65-70 : 30-35%).  

A kukorica kifejezetten igényes a talajtulajdonságokkal szemben. Ez összefüggésben 

van a jelentős tápanyag- és vízigényével, hatalmas vegetatív és generatív termésképződésével. 

Ennek megfelelően a legkedvezőbbek a kukorica termesztésére a csernozjom és a csernozjom 

dinamikájú talajok. Megfelelő agrotechnika alkalmazásával eredményesen termeszthető a 

jobb minőségű barna erdő talajokon, valamint a kedvező tulajdonságú réti és öntéstalajokon. 

Különösen fontos, hogy a kukorica termesztésre használt talajok ne csak kedvező tápanyag-, 

víz- és levegőgazdálkodásúak legyenek, ne csak kedvező legyen a biológiai életük, 

aktivitásuk, hanem fontos, hogy kedvező legyen ezen talajok kultúrállapota is. 

A kukorica a gyengébb tulajdonsággal rendelkező homok és szikes talajokon csak 

jelentős terméscsökkenéssel és kockázattal termeszthető. 

 

 

7.5. A kukorica termesztés agrotechnikai elemei 

 

 

A kukorica hatalmas terméspotenciálját csak megfelelő agrotechnika alkalmazásával 

használhatjuk ki. Az agrotechnikai elemek kialakításánál, megvalósításánál figyelembe 

szükséges venni a termőhelyi feltételeket (időjárás, talajtani, domborzati adottságok), 

valamint a termesztendő hibrid speciális agrotechnikai igényeit. Ugyancsak fontos szempont 

kell, hogy legyen az is, hogy a kukorica érzékeny az agronómiai optimumok betartására. A 

termesztéstechnológia gyakorlati végrehajtása során tehát kifejezetten fontos a technológiai 

fegyelem betartása, az agrotechnikai műveletek minőségi kivitelezése 

 

 



7.5.1. Vetésváltás 

 

 

Korábban a kukorica a monokultúrában termesztett növények közé tartozott. Adott 

táblán 10-15-20 évig is folyt kukorica termesztés. A monokultúrás termesztésnek azonban 

számos kedvezőtlen hatása volt (egyoldalú tápanyagfelvétel, túlzott vízfelvétel, kedvezőtlen 

fizikai, kémiai, biológiai állapota a talajnak, gyomosodás, betegségek stb.), amelynek 

következtében nagyobb és nagyobb input felhasználással (több műtrágya, több 

növényvédőszer stb.) lehetett szinten tartani a termést, sőt bizonyos idő után terméscsökkenés 

következett be. A kukorica monokultúrás termesztése környezetvédelmi szempontból is 

számos negatív hatással járt. Napjainkban az 1990-es évek végén megjelent és azóta az egész 

országban elterjedt amerikai kukoricabogár miatt a kukoricát vetésváltásban szükséges 

termeszteni. Kedvező feltételek és bizonyos agrotechnikai beavatkozások (pl. talajfertőtlenítés 

stb.) esetén a kukorica 2-3 évig történő önmaga utáni termesztése agronómiailag még 

elfogadható. 

A kukorica hatalmas terméspotenciálját vetésváltásban tudja realizálni. Fontos 

hangsúlyozni, hogy a vetésváltás helyes megvalósítása több éves (3-4 év) előre tervezést 

jelent. A kukorica előveteményeinek értékelésénél a búzához hasonló szempontokat veszünk 

figyelembe. Ennek megfelelően az előveteményeket a következő csoportokba sorolhatjuk: 

 jó elővetemények 

- őszi búza, őszi árpa, tavaszi árpa, tritikale 

- burgonya 

- ipari növények (repce stb.) 

- hüvelyes növények (szója stb.) 

 közepes elővetemények 

- kukorica (1-2 éves) 

- silókukorica 

- napraforgó 

 rossz elővetemények 

- monokultúrás kukorica 

- cirokfélék (szemes cirok, silócirok, szudánifű) 

- aszályos évjáratban: lucerna, cukorrépa 

A kukorica viszonylag későn kerül le a területről, amelyet az utónövény 

megválasztásánál figyelembe kell vennünk. A korai érésű (FAO 200-300 elejei) kukoricák 

után őszi kalászosokat vethetünk. A későbbi betakarítású kukoricák után tavaszi vetésű 

növények (pl. borsó, szója, napraforgó stb.) következhetnek. 

 

 

7.5.2. Talajművelés 

 

 

A kukorica talajművelése során figyelembe kell vennünk, hogy mélyművelést kíván, 

igényes a talaj fizikai állapotára, pórustérfogatára, levegőzöttségére, kultúrállapotára, a víz- és 

tápanyaggazdálkodására. Különösen fontos a talajművelés minősége. Az elmúlt években a 

talajművelő gépek választéka jelentősen bővült, ami lehetővé teszi, hogy a kukorica alá 

megfelelő minőségű, állapotú talajt tudjunk előkészíteni. 

A kukorica talajelőkészítési rendszere négy műveletcsoportra bontható: 

- előkészítő műveletek 

- alapművelés 

- elmunkálás 



- magágykészítés. 

Az előkészítő műveleteket alapvetően az elővetemény lekerülési ideje, a visszamaradt 

szár- és gyökérmaradványok, a talaj állapota határozza meg. Sok szármaradványt visszahagyó 

elővetemények után fontos a növényi maradványok megfelelő felaprítása. Ezt követően 

tárcsás vagy kombinált eszközökkel végezhetjük el az előkészítő műveleteket, megteremtve 

ezzel az alapművelés jó minőségben történő elvégzését. 

A kukorica alapművelését az esetek jelentős részében ekével végezzük. Fontos a 

szántás elvégzésénél a megfelelő talajnedvességi állapot (nyirkos talaj). A szántás mélységét 

több tényező befolyásolja (talajtulajdonságok, előző évek művelési mélysége, 

szármaradványok mennyisége stb.). Általánosan a 28-32 cm szántásmélység javasolható. 

Napjainkban terjed a kukorica szántás nélküli talajelőkészítése. Ebben az esetben az 

alapművelésre az eke helyett lazítót vagy kombinált eszközt (pl. mulcs-tiller) használhatunk. 

Ez a talajelőkészítési mód különösen előnyösen alkalmazható jó kultúrállapotú talajokon, ha a 

talajunk nagyon kiszáradt, ha energia- és költségtakarékos alapművelést szeretnénk végezni. 

Az alapművelést – elsősorban a szántást – még az ősz folyamán célszerű duván 

elmunkálni. Ezzel elősegíthetjük a télen lehulló csapadék jobb befogadását, valamint 

csökkenthetjük a tavaszi talajmunkákat. 

Szántásos alapművelés esetén koratavasszal – amikor a talaj taposása nélkül 

rámehetünk – azonnal el kell végeznünk a talaj lezárását a vízmegőrzés és a talaj egyenletes 

felmelegedése céljából. A talajlezárására simítót, simító + fogas kombinációt, ill. sekélyen 

járatott kombinátort alkalmazhatunk. A magágykészítés hagyományos eszköze a kombinátor 

a kukorica esetében. Napjainkban olyan új talajművelő gépek (germinátor, kompaktor) is 

vannak, amelyek sokkal kedvezőbb vetőágyat készítenek a kukorica alá. A magágykészítés 

során figyelemmel kell lenni arra, hogy minél kevesebb művelettel érjük el az optimális 

magágyat. A túlművelt, elporosított magágy kedvezőtlen a kukorica kelése és kezdeti 

fejlődése szempontjából (a talaj kiszáradása, eső után a talaj lecserepesedése). A 

magágykészítés idejét lehetőség szerint a vetésidőhöz közel válasszuk meg. Ezzel a 

csírázásnak indult jelentős számú gyomnövény mechanikai gyomirtását hatékonyan 

elvégezhetjük. 

 

 

7.5.3. Tápanyagellátás 

 

 

A kukorica kifejezetten nagy tápanyagigényű növény. A nagy vegetatív és generatív 

tömegének a képzéséhez jelentős mennyiségű nitrogént igényel, de kifejezetten nagy a kálium 

felvétele is. A foszfor rendkívül fontos mind a kezdeti (gyökérképződés), mind a végső 

(szemképződés) fenofázisokban. A kukorica tápanyagfelvételében fontos szerepet töltenek be 

a mezoelemek (Ca, Mg), valamint a különböző mikroelemek, melyek közül a cink (Zn) 

esszenciális jelentőségű. 

A kukorica eltérő ütemben veszi fel a makro tápelemeket. A tenyészidőszak vegetatív 

szakaszában a legintenzívebb a K-felvétel, majd a virágzás-termékenyülés időszakában a N-

felvétel éri el a maximumát. A kukorica P-felvétele egyenletesen oszlik meg a tenyészidő 

folyamán (7.6. ábra). 

 

 



 
7.6. ábra 

 

A kukorica tápanyagfelvételét részben a talajból, részben az általunk adott 

trágyaféleségekből fedezi. Bár az istállótrágyát meghálálja, a gyakorlatban nem szoktunk 

istállótrágyát adni alá a szűkös készletek miatt. A kukorica tápanyagigényét döntően 

műtrágyákkal elégítjük ki. A kijuttatandó műtrágya adag nagyságát számos tényező 

befolyásolja (7.7. ábra). 

 tervezett termésszint 

 a talaj tápanyagtőkéje és tápanyagszolgáltató képessége 

 a kukorica fajlagos tápanyagigénye 

 a talaj vízkészlete vetéskor 

 a termesztett hibrid 

 korrekciós tényezők (elővetemény, öntözés stb.) 
 

 
7.7. ábra. Kukorica hibridek trágyareakciója 

(Debrecen, kedvező évjárat, 2001) 

 

A kukorica trágyaadagjának meghatározásához fontos ismerni a növény fajlagos 

tápanyagigényét, mely a következő értékekkel jellemezhető (7.1. táblázat): 

  N  2,5 kg/100 kg fő- és melléktermék 

  P2O5  1,1 kg/100 kg fő- és melléktermék 

  K2O  2,2 kg/100 kg fő- és melléktermék 
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  CaO  0,8 kg/100 kg fő- és melléktermék 

  MgO  0,3 kg/100 kg fő- és melléktermék 

 

7.1. táblázat. A kukorica által felvett tápanyagok mennyisége 

Tápelemek 

Felvett mennyiség 

elemenként  

kg/ha 

Napi felv. max. 

kg/ha/nap 

Összes felvett 

mennyiség  

kg/ha 

Makroelemek 

N 

P 

K 

 

220-290 

80-140 

250-340 

 

1,0-4,0 

0,5-1,5 

1,5-6,0 

 

550-770 

Mezoelemek 

Ca, Mg, S 

 

10-55 

 

0,1-1,9 

 

40-160 

Mikroelemek 

Fe, Mn, Cu, Zn, B, 

Mo 

 

0,05-3,5 

 

0,0001-0,001 

 

1-5 

Teljes mennyiség - - 590-935 

 

A kukorica trágyázási gyakorlatában megkülönböztetünk: 

 alaptrágyázás – ekkor a P és K teljes mennyiségét, valamint 

a N 0-30%-át juttatjuk ki 

 tavaszi N-trágyázás – a vetés előtt a maradék N 70-100%-át 

szórjuk ki és a magágykészítéssel dolgozzuk be a talajba 

 starter trágyázás – a vetéssel egymenetben, kisebb 

mennyiségű (15-30 kg/ha) makro- (elsősorban P), mezo- és 

mikroelemeket tartalmazó trágyát juttatunk ki 

 vegetációbeli N-trágyázás – sorközművelő kultivátorral a N 

10-25%-át juttatjuk ki 

 levéltrágyázás – a növény kisebb fejlettségénél (6-12 

leveles) külön menetben, vagy növényvédelmi munkához 

kapcsoltan elsősorban mikroelemek (főleg Zn) kijuttatását 

végezzük el. 

A kukorica esetében az átlagosan kijuttatandó műtrágya hatóanyag mennyiségek a 

következők: 

  N  60-160 kg/ha 

  P2O5  60-80 kg/ha 

  K2O  100-150 kg/ha 

 

 

7.5.4. Vetéstechnológia 

 

 

A kukorica egyedi produktivitású növény, relatíve nagyobb térállásban termesztjük, a 

vetéséhez szemenkénti vetőgépeket használunk. A kukorica optimális vetéstechnológiája 

alapvetően befolyásolja más agrotechnikai elemek hatékonyságát, ennek következtében a 

realizált termésmennyiséget. 

A kukorica kapás sortávolságú (70-76 cm) növény. A tőtávolság az 

állománysűrűségtől függően 18-24 cm között változhat. 



A kukorica termesztés intenzívebbé válásával, újabb hibridek megjelenésével 

párhuzamosan nőtt az állománysűrűség az elmúlt évtizedek során. A kukorica optimális 

tőszámát több tényező határozza meg: 

 a hibrid genetikai tulajdonságai, sűríthetőségi reakciója 

 a hibrid tenyészideje 

 a hibrid szárszilárdsága 

 a talajtulajdonságok 

 a talaj tavaszi induló vízkészlete 

 az évjárat jellege 

 a tápanyagellátás szintje 

 az öntözés 

 az agrotechnika színvonala 

A kukorica optimális termőtőszáma 58-80 ezer/ha, melyet a fenti tényezők 

módosítanak (7.8. ábra). A kivetendő csíraszám ennél 3-5%-kal lehet nagyobb az esetleges 

csíra- és növénypusztulás miatt. 

 

 
7.8. ábra. A tőszám, évjárat és genotípus hatása a kukorica termésére 

(Debrecen, csernozjom talaj) 
 

A kukorica vetésidejének megválasztása nagy gondosságot igényel. A kukorica 

vetésekor a talajhőmérséklet 10 
o
C-os. Ez átlagos időjárási feltételek mellett április 20.-május 

5. közötti intervallumot jelent. Az elmúlt időszakban változások történtek a vetésidő 

vonatkozásában. Ennek oka, hogy az újabb hibridek egy része jobb hidegtűréssel rendelkezik, 

másrészt a globális klímaváltozás korábbi kitavaszodást és korábbi tavaszi felmelegedést 

eredményezett. Fontos a vetésidő megválasztásánál a vetőmag Cold-teszt értékének az 

ismerete is. Napjainkban jó hidegtűrő, jó Cold-teszt értékű hibridek esetében, korai 

kitavaszodáskor a kukorica vetése április 10-től megkezdhető. A korai vetésidőkkel a júliusi 

aszályos periódus elkerülhető, betakarításkor pedig lényegesen alacsonyabb a szemnedvesség. 

A kukorica optimális vetésmélységét a talaj fizikai tulajdonságai, a magágy 

ülepedettsége, a vetőmag ezerszemtömege, a magágy hőmérséklete és nedvességtartalma 

határozza meg. Optimális vetésmélységnek 4-8 cm tekinthető. 

A kukoricát pneumatikus és mechanikus szemenkénti vetőgéppel vethetjük. A 

korszerű vetőgépek alkalmasak starter műtrágyák és talajfertőtlenítő szerek vetéssel egyidejű 

kijuttatására. 
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7.5.5. Növényvédelem 

 

 

A kukorica növényvédelmében az integrált védekezést szükséges alkalmazni. Fontos 

tehát a termőhely és a hibrid megválasztása, valamint az agrotechnikai elemek (vetésváltás, 

talajművelés, vetés stb.) szakszerű alkalmazása. Megfelelő vetésváltás esetén a kukorica 

növényvédelmében a legfontosabb területet a gyomirtás jelenti. A vetésváltással mind az állati 

kártevők (elsősorban az amerikai kukoricabogár), mind a növényi betegségek (elsősorban 

fuzárium) ellen eredményesen védekezhetünk. 

 

 

7.5.5.1. Gyomirtás 

 

 

A kukorica a tenyészidejének első harmadában kifejezetten érzékeny a gyomosodásra. 

A későbbiek során kedvező a kukorica gyomelnyomó képessége. Célunk az a gyomirtással, 

hogy a vetés utáni 1-2 hónapban szüntessük meg, vagy mérsékeljük minimális szintre a 

gyomkonkurenciát a kukorica állományokban. 

A kukoricában egyéves és évelő gyomok egyaránt előfordulnak. A kukorica 

életciklusához adaptálódva a legfontosabb egyéves gyomok a T4 életformába tartoznak. A T4 

gyomok között egy- és kétszikű gyomok is megtalálhatók. Az utóbbi időben komoly 

problémákat okoznak a nagymagvú, melegkedvelő, folyamatosan csírázó T4 gyomnövények. 

A T4 gyomokat gyakorlati szempontból a következő csoportokba sorolhatjuk: 

 hagyományos T4 gyomok 

- készikűek 

parlagfű, libatop, disznóparéj, varjúmák, fekete 

csucsor 

- egyszikűek  

kakaslábfű, muhar fajok 

 újabb T4 gyomok 

- kétszikűek 

szerbtövis, csattanó maszlag, selyemmályva 

- egyszikűek 

vadköles 

A kukoricában veszélyes évelő gyomokat is találunk, melyek közül a fenyércirok, a 

nád, a tarackbúza, a mezei acat a legfontosabbak (7.2. táblázat). 

A kukorica gyomirtásában különböző kezeléseket alkalmazhatunk: 

 presowing – Ezek a herbicidek talajba bedolgozást 

igényelnek. Jelentőségük minimális mértékűre csökkent. 

 preemergens – A kukorica vetését közvetlenül követően a 

talaj felületre juttatjuk ki a herbicidet. Hatásukhoz bemosó 

csapadék (15-30 mm) szükséges. 

 posztemergens – A kukorica kikelt állapotában, különböző 

fejlettség mellett juttathatjuk ki. Az early posztemergens 

kezeléseknél a kukorica 2-3 leveles, a normál poszt 

kezeléseknél 6-8 leveles, a késői poszt kezeléseknél pedig 

8-12 leveles fejlettségű. Nagy előnyük, hogy ismerjük a 

kijuttatás időszakában a gyomösszetételt, amelyhez a 

megfelelő herbicidet választhatjuk. A hátrányuk az, hogy 



kedvezőtlen időjárás esetén nem tudjuk a kezelést optimális 

fejlettségnél elvégezni. 

Napjainkban a kukorica legfontosabb gyomirtási kezeléseit a posztemergens 

technológia jelenti, de fontosak a tartamhatást biztosító preemergens kezelések is. 

 

7.2. táblázat. Gyomfajok helyezési sorrendje borítási % alapján kukoricában, az 

országos gyomfelvételezések alapján 

Fajnév (veszélyes gyomnövény) I. 1950. II. 1970. III. 1988. IV. 1996. 

Echinochloa crus-galli – Kakaslábfű 2 1 1 1 

Amaranthus retroflexus - Szőrös disznóparéj 11 3 2 2 

Ambrosia elatior - Parlagfű 15 10 4 3 

Chenopodium album - Fehér libatop 4 2 3 4 

Convolvulus arvensis - Aprószulák 1 4 5 5 

Cirsium arvense - Mezei acat 5 7 9 6 

Datura stramonium - Csattanó maszlag 76 27 13 7 

Amaranthus chlorostachys - Karcsú disznóparéj 117 24 10 8 

Sorghum halepense - Fenyércirok na. 89 19 9 

Elymus repens - Tarackbúza 12 9 12 10 

Polygonum lapathifolium - Lapulevelű keserűfű 18 14 8 11 

Panicum miliaceum - Vadköles 230 23 17 12 

Hibiscus trionum - Varjúmák 10 11 11 13 

Setaria glauca - Fakó muhar 7 6 7 14 

Xanthium strumarium - Bojtorján szerbtövis 49 69 20 15 

Amaranthus blitoides - Henye disznóparéj 39 25 22 16 

Helianthus annus - Árvakelésű napraforgó na. 93 21 17 

Bilderdykia convolvulus - Szulák keserűfű 8 12 16 18 

Xanthium italicum - Olasz szerbtövis na. 131 34 19 

 

 

7.5.5.2. A kukorica betegségei és az ellenük való védekezés 

 

 

Jelenleg a hazai kukorica termesztésben relatíve kevés számú kórokozó fordul elő, 

kártételük pedig változó, elsősorban az évjárattól függ. A kukorica legfontosabb betegségei a 

következők: 

- fuzáriózis 

- golyvásüszög 

- rostosüszög 

- helminthosporiumos levélfoltosság 

- nigrospórás száraz korhadás 

- kukorica mozaik vírus. 

Ezek közül jelentősebb kártételt a fuzárium szokott okozni. A fellépő csőfuzárium 

nem csak a termés mennyiségét csökkenti, hanem a termelődő mikotoxinok kedvezőtlen 

hatásúak mind az állati takarmányban, mind az élelmiszerben, mind a bioethanol gyártásban. 

A golyvásüszög mechanikai sérüléseken keresztül fertőz, kártétele azonban mérsékelt. A 

rostosüszög csak ritkán szokott fellépni, de kártétele súlyos lehet. 

A betegségek ellen – a vetésváltás mellett – csávázással tudunk hatékonyan védekezni. 

Állományvédelmet betegségek ellen nem alkalmazunk kukoricában. 

 

 



7.5.5.3. A kukorica állati kártevői és az ellenük való védekezés 

 

 

A kukorica állati kártevői a keléstől a betakarításig veszélyeztethetik az állományt. A 

madarak és emlősök csak helyenként okoznak jelentősebb kártételt. A rovarkártevők 

jelentősége sokkal nagyobb, melyek közül az alábbiak a legfontosabbak: 

- talajlakó kártevők 

- kukoricabarkók 

- fritlégy 

- kukorica gyökértetű 

- levéltetvek 

- kukoricamoly 

- gyapottok bagolylepke 

- amerikai kukoricabogár 

Ezek közül a kártevők közül a legfontosabb az amerikai kukoricabogár (7.9. ábra). A 

jelentősebb kártételt a gyökér megrágásával a lárvája okozza, de az imágó is komoly kárt 

okozhat a bibe megrágásával (hiányos termékenyülés). Bizonyos évjáratokban a 

kukoricamoly (szárszilárdság csökkenése) és a gyapottok bagolylepke (a szemtermés 

megrágása) okozhat jelentősebb kártételt. 

 

Kukoricabogár (Diabrotica virgifera) imágója

Kukoricabogár (Diabrotica virgifera) lárvája és kártétele

 
7.9. ábra 

 

 

Az amerikai kukoricabogár és a talajlakó kártevők ellen – a vetésváltáson túl – 

vegyszeresen talajfertőtlenítéssel védekezhetünk a legeredményesebben. Takarmány 

kukoricában az amerikai kukoricabogár imágója ellen inszekticidekkel védekezhetünk 

kifejezetten erős betelepülés esetén. 

 

 

7.5.6. Növényápolás 

 

 

A kukorica érzékeny a talaj levegőzöttségére, fizikai állapotára. Ezért és a vegyszeres 

gyomirtás kiegészítéseként alkalmazhatjuk a kukorica 4-10 leveles állapotában a 

sorközkultivátorozást. Nagyon fontos, hogy a kultivátort megfelelően állítsuk be és 

üzemeltessük (pl. csatlakozó sorok), hogy minél kisebb legyen a tőkivágás. A kultivátorozást 

májusban-június elején végezhetjük el az állományok fejlettségétől függően. A 



kultivátorozással lehetőség nyílik tápanyagvisszapótlásra (elsősorban nitrogén műtrágyázás) 

is. 

 

 

7.5.7. Öntözés 

 

 

Bár a kukorica közepes vízigényű növény, mégis bizonyos fenológiai szakaszokban 

kifejezetten érzékeny a vízhiányra. Ebből a szempontból a virágzás-termékenyülés-korai 

szemfejlődés a legmeghatározóbb jelentőségű. A kukorica vízigénye ekkor a legnagyobb (4,5-

5,5 mm/nap) és az öntözést is ekkor célszerű elvégezni, még a vízhiány bekövetkezte előtt 

(ennek látható jele a kukorica „furulyázása”). A kukorica öntözésére legalkalmasabb a lineár 

öntöző berendezés, de használhatunk csévélődobos berendezést is. Az öntözés víznormája 25-

45 mm, az öntözési forduló 10-12 nap. Az öntözések számát a vízhiány határozza meg (1-4 

alkalommal 50-150 mm öntöző vizet juttatunk ki).  

Kutatási eredményeink szerint átlagos csapadékú évjáratban az öntözés termésnövelő 

hatása mérsékelt (1,5-2,5 t/ha), száraz, aszályos évjáratban azonban a termésnövekedés 

elérheti a 4,0-6,0 t/ha-t is öntözés hatására (7.10. ábra). Az öntözés esetén törekedni 

szükséges arra, hogy a többi agrotechnikai elem optimumát biztosítsuk és az öntözést 

megháláló hibridet válasszunk. 
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7.10. ábra. Az öntözés terméstöbblete kukoricánál eltérő évjáratban és 

vetésváltásban 

(Debrecen, 1986-2006) 

 

 

7.5.8. Betakarítás 

 

 

A kukorica sokoldalúan hasznosítható növény, ennek megfelelően a betakarítása is 

többféle lehet. A betakarítási módok a következőkben foglalhatók össze: 

- csöves betakarítás 

- szemes betakarítás (száraz, nedves tárolás) 

- CCM (cső + csutka zúzalék) 

- LKS (cső + csutka + csuhé zúzalék) 

- MKS (cső + csutka + csuhé + levél zúzalék) 

- csalamádé (teljes földfeletti részek silózása és zölden 

etetése) 



- silózás (teljes földfeletti részék silózása és tartósítása) 

A betakarítási módok közül a szárított szemes betakarítás a legelterjedtebb. Ehhez a 

gabonakombájnt megfelelően át kell alakítani és speciális csőtörő adapterrel kell felszerelni. 

A kukorica esetében az érési folyamat során a szemtermés csúcsi részén ún. feketeréteg alakul 

ki. Ez a feketeréteg zárja le a csutka felől a tápanyagok szembe történő további beáramlását. 

A feketeréteg létrejötte a szemtermés fiziológiai érését jelzi (a szem nedvességtartalma ekkor 

26-31% között változik). Ezt követően a szemtermésből már csak fizikai vízleadás történik, 

amelynek mértékét (0,2-1,5%/nap) a hibrid genetikai és morfológiai (csuhélevelek felnyílása, 

csutka vastagsága, szemtermés típusa stb.) tulajdonságai, valamint az időjárási feltételek 

(hőmérséklet, csapadék, relatív légnedvesség stb.) határozzák meg. A célunk az, hogy – 

ésszerű határok között – a kukoricát a lehető legkisebb szemnedvességgel takarítsuk be. A 

kukorica kombájnos betakarítása tehát 18-22% nedvességtartalomtól megindulhat, de 

kedvező évjáratban a betakarításkori szemnedvesség lemehet akár 12-15%-ra is. A 14%-nál 

nagyobb nedvességtartalmú kukoricát szárítani szükséges. A szárítás drága, energiaigényes 

művelet, az esetek döntő többségében a kukorica betakarítás szűk kapacitását jelenti. A 

szárítás és tisztítás során ügyelni kell arra, hogy a kukorica szemtermése ne száradjon túl és 

ne érje mechanikai sérülés, melyek rontják a tárolhatóságát. 

Az energiaigényes szárítás kiküszöbölése céljából alkalmazzák a kukorica nedves 

tárolását. Ekkor a kombájnos betakarítást 30-35% szemnedvességnél végezzük. A termést a 

betárolás előtt daráljuk, majd a megfelelő, légmentes tárolótérben tároljuk. 

A kukorica szemtermése tartósítószerekkel (tejsav, propionsav, szorbinsav, hangyasav 

stb.) is hosszabb ideig tárolható. Ebben az esetben a kukorica szemtermésének optimális 

nedvességtartalma 28-30%. 

A CCM, az LKS és MKS technológiával betakarított kukoricát kérődző állatok 

takarmányozásában használhatjuk fel.  

Bármilyen betakarítási módot választunk, a betakarítás műszaki előkészítése, 

munkaszervezése és a tárolás folyamán a termény minőségének folyamatos figyelemmel 

kísérése nagy gondosságot, szakmai hozzáértést igényel. 

 

 

7.6. Összefoglalás 

 

 

A kukorica termesztéstechnológiája rendkívül dinamikusan fejlődött az elmúlt 

évtizedekben a fejlett országokban és hazánkban. Jelentősen bővült a felhasználása. A 

kukorica kifejezetten érzékeny növényi kultúra mind az ökológiai feltételekkel (időjárás, 

talaj), mind az alkalmazott agrotechnikával szemben. A kukorica hibridválasztéka rendkívül 

bőséges hazánkban, melyek döntően a külföldi nemesítő cégek által előállított genotípusok. A 

kukorica termesztéstechnológiájában különösen fontos a hibridmegválasztás mellett a 

szakszerű tápanyag- és vízellátás, valamint a növényvédelem. A hibridek közötti jelentős 

különbség miatt az utóbbi időben előtérbe került a hibridspecifikus technológiák alkalmazása. 
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Kérdések 

 

Ismertesse a kukoricatermesztés jelentőségét a világon és hazánkban! 

Melyek a kukorica fenológiai szakaszai, fontosabb fiziológiai jellemzői? 

Ismertesse a kukorica fajtákkal szemben támasztott követelményeket, a 

fajtamegválasztás szempontjait! 

Melyek a kukoricatermesztés legfontosabb agroökológiai feltételei? 

Hogyan csoportosíthatjuk a kukorica előveteményeit? 

Ismertesse a kukorica talajművelési rendszerét különböző elővetemények után! 

Melyek a kukorica tápanyagellátását jellemző legfontosabb paraméterek? 

Ismertesse a kukorica vetéstechnológiáját! 

Melyek a kukorica legfontosabb gyomnövényei, hogyan védekezünk ellenük? 

Melyek a kukorica legfontosabb növényi kórokozói, hogyan védekezünk ellenük? 

Melyek a kukorica legfontosabb állati kártevői, hogyan védekezünk ellenük? 

Ismertesse a kukorica betakarítási technológiáját! 

 

Kompetenciát fejlesztő kérdés 

 

Készítse el a kukorica termesztéstechnológiáját csernozjom talajon, őszi búza 

elővetemény után, öntözött körülmények között! 



8. A napraforgó termesztés agrotechnikai alapjai 
 

 

8.1. A napraforgó termesztés jelentősége 

 

 

Az elmúlt évtizedekben jelentős változások mentek végbe a fejlett országok 

táplálkozási szokásaiban, amelyek részben érintették a fejlődő országok lakosságát is. A 

fejlett országokban csökkent a cereáliák fogyasztása, nőtt viszont a zöldség- és 

gyümölcsfogyasztás, az állati eredetű zsiradékokat pedig egyre inkább a növényi olajok 

használata váltotta fel. Jelenleg a fejlett országokban a növényi olajok felhasználása 20-25 

kg/fő/év, a fejlődő országokban azonban ez az érték jóval szerényebb mértékű (5-10 

kg/fő/év). Hazánkban az olajfogyasztás 18-19 kg/fő/év, emellett mintegy 19-21 kg/fő/év állati 

zsiradékot is felhasználunk. A világ növényi olajtermelése rendkívül dinamikusan növekszik 

részben a humán táplálkozásban betöltött egyre fontosabb szerepe (egészségesebb az állati 

zsiradékoknál), részben az egyre szélesedő ipari felhasználása, részben az alternatív 

üzemanyag előállításbeli (biodízel) növekvő jelentősége miatt. A világon nagyon sok növényt 

termesztenek az olajáért. Jelenleg a legfontosabb olajnövények a világon: az olajpálma, a 

szója, a repce és a napraforgó. Hazánkban – ökológiai adottságaink miatt – a napraforgó 

termesztése a meghatározó, de a repce vetésterülete is jelentősen növekedett az elmúlt 

években. 

A napraforgó géncentruma Észak-Amerikában található (Arkansas, Kentucky, 

Missouri, Nebraska, Észak- és Dél-Dakota államok). Amerika felfedezését követően került be 

Európába. Hosszú évszázadokon keresztül mint kerti dísznövényt termesztették. Szántóföldi 

termesztése az olajáért csak az 1800-as évek második felében kezdődött először Kelet-

Európában, majd később a többi kontinensen is. 

A napraforgó rendkívül értékes és sokoldalúan hasznosítható szántóföldi növényünk. 

Kaszattermése olajban gazdag, olajtartalma a ma termesztett hibrideknek 47-54% között 

változik. Olaja félig száradó (jódszáma 120-135), értékes vitaminokat (A, D és E vitamin) is 

tartalmaz. Kaszattermésének fehérjetartalma 17-18%. Olaját elsődlegesen élelmiszerként 

hasznosítjuk (étolaj, margarin), de ipari felhasználása is széleskörű és egyre bővülő (festék-, 

szappan-, kozmetikai-, műanyag-, textilipar stb.). Biodízelt lehet olajából előállítani 

(elsősorban a HO hibridek olajából). Az olajgyártásnál keletkező napraforgó-pogácsa és 

magdara értékes takarmány a kérődző és monogasztikus állatfajoknak. A teljes napraforgó 

növény zöld- és silótakarmányozásra is alkalmas, bár tápláló értéke, erjeszthetősége elmarad a 

silókukoricától. Zöldtrágya növényként ma már kevésbé hasznosítják. Kaszattermését 

madáreleségként, ill. megpörkölve emberi fogyasztásra, sütőipari (magvas kenyerek) és 

édesipari alapanyagként hasznosítják. A napraforgó kitűnő mézelő növény, a méhcsaládok 

napraforgó táblák mellé történő telepítése elősegíti a megporzást is.  

A világon a napraforgót mintegy 25-27 millió ha-on termesztik, a betakarított termés 

mennyisége 33-35 millió tonna. A legnagyobb termesztő országok közé Oroszország (~25%), 

az EU-27 országok (~20%), Ukrajna (~18%), Argentína (~15%) tartozik. Az EU-27 országok 

közül Franciaország, Magyarország, Románia, Spanyolország és Bulgária a legnagyobb 

napraforgó termesztő ország. Jelenleg az EU napraforgó olaj felhasználása meghaladja a 

termelését és hosszabb távon is biztos exportpiacot jelentenek a nyugat-európai országok a 

hazai napraforgó elhelyezésének. A legfontosabb exportőr országok napraforgóból 

Oroszország, Ukrajna és Argentína, míg az EU jelentős importra szorul (8.1. ábra). 
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8.1. ábra. A világ napraforgó-termelésének legnagyobb termelő országok szerinti 

megoszlása 2009-ben és 2018-ban 

 

Magyarországon a napraforgó termesztése minimális mértékű volt a II. világháború 

előtt (2-6 ezer ha). A II. világháború alatti hadigazdálkodás miatt a vetésterülete jelentősen 

megnőtt (100 ezer ha körül változott). Ez a területnagyság maradt az 1950-1960-1970-es 

években. Jelentős területi felfutás az 1980-as évektől kezdődött és a 2000-es években a 

vetésterülete 550 ezer ha körül változott. Az újabb hibridek köztermesztésbe kerülésével, az 

agrotechnika fejlődésével a napraforgó termésátlagai nőttek az elmúlt időszakban. A jelenlegi 

2,5 t/ha körüli országos termésátlag jelentős különbségeket takar mind az egyes üzemek, mind 

az egyes évjáratok között, ami azt jelenti, hogy a terméspotenciál kihasználása elmarad a 

lehetőségektől (8.1. táblázat). 
 

8.1. táblázat. A napraforgó termésátlaga és termésstabilitása (KSH adatok) 
Év Termésátlag (kg/ha) Átlag (kg/ha) Min. - max. termés (%) Termésingadozás intervalluma (%) 

1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

2070 
1950 
2050 
1880 
1960 
2190 
2120 
1950 
1950 
1950 

2007 93,7 – 109,1 15,4 

1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 

2070 
1780 
1750 
1600 
1580 
1820 
1160 
1680 
1650 

1677 69,2 – 123,4 51,2 

2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 

1598 
1958 
1874 
1923 
2546 
2233 
2235 
2030 
2704 
2345 
1970 

2129 75,1-127,0 51,9 



Bár az elmúlt években a két legfontosabb hazai olajnövény termesztési körzeteiben 

jelentős átrendeződés tapasztalható, mégis – nagyon leegyszerűsítve a kérdést – az állapítható 

meg, hogy a jó adaptációs képességű, szárazságtűrő napraforgó elsősorban az Alföldön és 

ahhoz kapcsolódó tájakon, az igényesebb és érzékenyebb őszi káposztarepce pedig a 

Dunántúlon termeszthető nagyobb biztonsággal, ill. jobb eredménnyel (8.2. ábra). 

 

 
8.2. ábra. A napraforgó vetésterületének regionális megoszlása Magyarországon 

(2009) 
 

 

8.2. Botanikai és növényfiziológiai jellemzői 

 

 

A napraforgó (Helianthus annuus L.) az Asterales rendbe, a fészkesvirágzatúak 

családjába (Compositae) tartozik. A Helianthus nemzetségbe tartozó fajok alapkromoszóma 

száma n = 17, a rendben diploid, tetraploid és hexaploid, valamint egyéves és évelő fajok 

egyaránt megtalálhatók (összesen mintegy 70 faj). A vad Helianthus fajokat elsősorban a 

nemesítésben (rezisztencia források) használják fel (8.3. ábra). 

 



 

 
8.3. ábra 

 

A napraforgó erőteljes főgyökérrendszere 2-3 m mélyre hatol le a talajba. Kiterjedt 

gyökérrendszere biztosítja azt, hogy a napraforgó a talaj víz- és tápanyagkészletét kitűnően 

hasznosítja, rendkívül jó az adaptációs képessége, szárazságtűrése. 

Szára felálló, erőteljes, belseje bélszövettel kitöltött, felülete serteszőrökkel borított. 

Átlagos magassága 60-250 cm között változik (a régebbi étkezési fajták magassága 

meghaladhatja a 300 cm-t is). Az olajhibridek átlagos magassága 140-190 cm. 

A levelek száma 12-40 között változik (általában 25-30), színük a sárgászöldtől a 

sötétzöldig terjedhet. A napraforgó LAI értéke 3,0-5,0 m
2
/m

2
 között változhat az ökológiai, 

agrotechnikai feltételektől és a genotípustól függően. 

Virágzata jellegzetesen fészkes virágzat. A nyelves virágok a virágzat szélén 1-2 

sorban helyezkednek el, sárga színűek, meddők, feladatuk a rovarok csalogatása. A csöves 

virágok hímnősek, fertilisek, számuk 600-1200 között változik. A napraforgó döntően 

idegentermékenyülő, rovarporozta növény. 

A termése kaszattermés, amely terméshéjból és magból áll. A korszerű hibridek 

héj:bél aránya 15:85%. Az olajhibridek ezerkaszattömege 60-80 gramm, az étkezési 

napraforgóké 110-170 gramm között változik. A terméshéjban található fitomelán réteg a 

nemesítés eredményeként védelmet jelent a napraforgómoly kártétele ellen. 

 

 

8.3. A napraforgó termesztés biológiai alapjai 

 

 

A napraforgó termesztés biológiai alapjai jelentős változáson mentek keresztül az 

elmúlt évtizedek során. Hazánkban az 1950-es évek végéig olyan tájfajtákat (Lovászpatonai, 

Mezőhegyesi stb.) termesztettek, amelyek kis termőképességűek és alacsony olajtartalmúak 

voltak. A nemesített fajták (Kisvárdai, Iregi csíkos stb.) az 1950-1960-as évtizedekben voltak 

meghatározó jelentőségűek. Hatalmas fordulatot jelentett a magas olajtartalmú fajták 

megjelenése az 1970-es években. Ezek a szovjet (VNIIMK 6540, Csakinszkij 269 stb.), majd 

magyar (GK 70 stb.) nemesítésű fajták nagyüzemi termesztésre alkalmasak voltak (a 

növénymagasság 160-180 cm) és nagy volt az olajtartalmuk (50% körüli). Ezt követően, rövid 



időn belül, az 1980-as évek elején felváltották a génikus, majd a citoplazmatikus alapon 

előállított hibridek (kezdetben a francia, jugoszláv, román, majd a versenyképes magyar 

hibridek is), melyek napjainkban is az olajnapraforgó termesztésben meghatározó szerepet 

játszanak. A nagymagvú, étkezési napraforgók között az egyre bővülő számú hibridek mellett 

elenyésző hányadban fajták termesztése is folyik (8.2. táblázat). 
 

8.2. táblázat. A biológiai alapok fejlődése a magyar napraforgó termesztésben 

(Pepó Péter, 2010) 

1940-1950-es évek 
tájfajták 

(Lovászpatonai, Mezőhegyesi stb.) 

termés: 2 t/ha 

olaj: 30-32% 

héj-bél arány: 35-65%  

növ.mag.: 250-300 cm 

1950-1960-as évek 
nemesített tájfajták 

(Kisvárdai, Iregi szürke csíkos stb.) 

termés: 2-3 t/ha 

olaj: 35-37% 

héj-bél arány: 30-70% 

növ.mag.: 200-300 cm 

1970-es évek 
nagy olajtartalmú fajták (VNIIMK 

6540, Csakinszkij 269, GK 70) 

termés: 3-4 t/ha 

olaj: 50-55% 

héj-bél arány: 25-75% 

növ.mag.: 160-180 cm 

1980-as évek – napjaink 

génikusan hímsteril hibridek 

(francia, román, jugoszláv) 

termés: 4-5 t/ha 

olaj: 43-45% 

héj-bél arány: 20-80% 

növ.mag.: 160-180 cm 

citoplazmásan hímsteril hibridek 

(magyar, külföldi) 

termés: 6-8 t/ha 

olaj: 50-57% 

héj-bél arány: 15-85% 

növ.mag.: 140-190 cm 

 

A hazai napraforgó hibrid portfolió rendkívül bőséges (meghaladja a 100-at). A 

hibridek különböző tenyészidejűek (igen korai, korai, középérésű), különböző 

olajösszetételűek (LO = alacsony olajsavatartalmú, HO = magas olajsavtartalmú), különböző 

növényvédelmi előnyökkel rendelkeznek (PR = peronoszpóra rezisztens, OR = 

napraforgószádor rezisztens, CL = Clearfield gyomirtással termeszthető, SU = Express 

gyomirtású technológiával termeszthető) és egyéb értékmérő tulajdonságaikban is 

különböznek egymástól. 

A napraforgó hibridek megválasztásánál a következő szempontokat célszerű 

figyelembe venni: 

 Termésbiztonság 

 a biotikus stressztényzőkkel (levél-, szár- és 

tányérbetegségek, gyom) szembeni tolerancia 

 az abiotikus tényezőkkel (időjárás, talaj) 

szembeni adaptációs képesség 

 agronómiai tulajdonságok (szárszilárdság, az 

állomány térbeli és időbeli homogenitása, 

vízleadó képesség, pergési hajlam stb.) 

 tenyészidő 

 Termőképesség 

 potenciális és a gyakorlatban realizált 

termőképesség 



 termésstabilitás 

 az agrotechnikai tényezőkre adott reakció 

 Termésminőség 

 potenciális és realizált olajtartalom 

 olajtartalom stabilitása 

 olajösszetétel 

 egyéb minőségi paraméterek (fehérjetartalom 

stb.) 

Az elmúlt évtizedben nem csak a napraforgó hibrid portfolió mennyiségi változása, 

jelentős számú növekedése következett be, hanem minőségi átalakulás is megfigyelhető. A 

nagyobb termőképesség és olajtartalom miatt a korszerű hibridek igényesebbek lettek az 

agrotechnikával szemben. Bár a hibridek adaptációs képessége továbbra is kedvező más 

szántóföldi növényfajokkal összehasonlítva, mégis az agrotechnikai input-igény növekedést a 

termesztéstechnológia kialakításánál figyelembe szükséges venni (8.3. táblázat). 
 

8.3. táblázat. A napraforgó hibridportfolió változása Magyarországon 

(Pepó Péter, 2012) 

Megnevezés 1995 2000 2005 2008 2012 

Államilag elismert hibridek, fajták 

száma db 

%-os változás (%) 

 

46 

100 

 

104 

226 

 

120 

261 

 

132 

287 

 

87 

189 

Ebből 

extenzív típusú hibridek száma (db) 

aránya (%) 

 

40 

87 

 

48 

46 

 

27 

22 

 

20 

15 

 

12 

14 

átlagos és intenzív típusú hibridek 

száma (db) 

aránya (%) 

 

6 

13 

 

56 

54 

 

93 

78 

 

112 

85 

 

75 

86 

 

 

8.4. A napraforgó termesztés ökológiai feltételei 

 

 

A napraforgó melegigényes növény. A tenyészideje alatt 1900-2500 
o
C hasznos 

hőösszeget kíván (az asszimilációs hőküszöbe +5 
o
C). Melegigényessége ellenére a 

tenyészidőszak első harmadában jól tolerálja a lehűléseket, sőt fiatal növény korában a 

mérsékelt fagyokat (-2 – -4 
o
C) is elviseli. Az erőteljes vegetatív fejlődés időszakában már 

melegigényes. Optimális fejlődéséhez májusban 18-20 
o
C, júniusban 20-22 

o
C, majd a 

generatív szakaszaiban (virágzás-termékenyülés-kaszatfejlődés) a 22-24 
o
C (júliusban) és a 

21-23 
o
C (augusztusban) napi átlaghőmérséklet a kedvező. A napraforgó a magasabb 

léghőmérsékletet jól tolerálja, azonban ennek is vannak fiziológiai korlátai. A kánikulai meleg 

(a napi átlaghőmérséklet 26-27 
o
C feletti) kedvezőtlenül befolyásolja a generatív 

folyamatokat, csökkenti a termésmennyiséget és az olajtartalmat. 

A napraforgó kifejezetten fényigényes növény. Alapvetően nappalközömbös, de 

vannak rövid- és hosszúnappalos megvilágítás igényű genotípusok is. 

A napraforgó közepes vízigényű növény, de rendkívül jó adaptációs képességgel 

rendelkezik. A tenyészideje során a vízfelvétele 500-550 mm, a transpirációs koefficiense 

470-550 l/1 kg szárazanyag. Hatalmas kiterjedésű, mélyre hatoló, nagy szívóerejű 

gyökérrendszere miatt a napraforgó rendkívül jó szárazságtűréssel rendelkezik. A nagy 

terméseket az átlagos vagy kissé szárazabb időjárású évjáratokban adja, amikor a különböző 

betegségek is mérsékelten lépnek fel az állományokban. Relatíve nagy vízigénye van a 



csírázás-keléskor (fontos, hogy ne szárítsuk ki a magágyat), de az abszolút vízigényének 

kritikus szakaszait a június elejétől július elejéig tartó intenzív vegetatív fejlődés (a teljes 

vízigényének 40%-át, kb. 200 mm vizet vesz fel ebben az időszakban), valamint a virágzás 

végétől kezdődő 2 hetes időszak (a kaszattelítődéskor a teljes vízigényének 25-30%-át, azaz 

120-150 mm vizet vesz fel) jelenti. A csapadékos időszak a virágzáskor kedvezőtlen egyrészt 

a rovarmegporzás csökkenése, másrészt a betegségek megjelenése miatt. Az augusztus végi-

szeptemberi csapadékos időjárás növeli az állományok fertőzöttségét, lassítja az érési 

folyamatokat, csökkenti a termés mennyiségét és olajtartalmát. 

A napraforgó kitűnő adaptációs képességgel rendelkezik a különböző tulajdonságú 

talajokhoz. Ezt a rendkívül kiterjedt, agresszív gyökérzete, a tenyészidőszak végéig 

folyamatosan képződő gyökérszőrök jelentős mennyisége biztosítja. A napraforgó tehát az 

átlagos vagy annál gyengébb minőségű talajok tipikus növénye. Széleskörűen termesztik a 

barna erdőtalajokon, a réti és öntés talajokon, a jobb minőségű szikes- és homoktalajokon. 

Szélsőséges talajtípusokon a termesztése azonban kockázatokkal jár. Az utóbbi időben a 

csernozjom talajokon is terjed a napraforgó termesztése egyrészt vetésváltási okok, másrészt 

az intenzívebb, nagyobb termőképességű és igényesebb genotípusok terjedése, harmadrészt az 

intenzívebb agrotechnika miatt. 

 

 

8.5. A napraforgó termesztéstechnológiájának elemei 

 

 

8.5.1. Vetésváltás 

 

 

A napraforgó nem túlzottan igényes az előveteményekkel szemben. Az elővetemény 

megválasztásánál azonban három alapvető szempontot feltétlenül figyelembe szükséges 

venni: 

 a rendkívül erőteljes infekciós problémák miatt önmaga 

után minimálisan 5 éves kihagyás szükséges 

 előveteményeinek nem lehetnek a napraforgóval közös 

betegségei 

 az elővetemények a talaj N-készletét ne gyarapítsák, 

ugyanis a túlzott nitrogénellátás fokozza a betegségek iránti 

fogékonyságot. 

Mivel tavaszi vetésű növény ezért elegendő idő áll rendelkezésre a korai 

elővetemények és részben a később lekerülő elővetemények után a talajelőkészítési és egyéb 

agrotechnikai beavatkozások elvégzésére. A napraforgó fontosabb előveteményeit a 

következő csoportokba sorolhatjuk: 

 jó elővetemények 

 kalászos gabonák (búza, őszi és tavaszi árpa, 

tritikale, rozs, zab) 

 csemegekukorica 

 közepes elővetemények 

 siló- és csalamádé kukorica 

 szemes kukorica 

 siló- és szemescirok 



 rossz elővetemények 

 N-gazdagító növények (hüvelyesek – borsó, bab, 

lencse stb.; évelő pillangósok – lucerna, 

vöröshere stb.) 

 közös betegséggel rendelkező növények, ill. 

amelyek növénymaradványain a különböző 

kórokozók továbbélése biztosított (közös 

betegségek – repce, szója, dohány, kender, len 

kertészeti növények: paradicsom, paprika stb.; 

növénymaradványok miatt – cukorrépa, 

burgonya) 

 önmaga (minimum 5 éves visszakerülési idő). 

A napraforgó augusztus legvégén-szeptemberben kerül betakarításra, így utána őszi 

kalászosok, de tavaszi vetésű növények is következhetnek. Az őszi kalászosok állományaiban 

a napraforgó árvakelés okozhat gondot. A tavaszi vetésű növények esetében a hüvelyes 

növényeket (borsó, szója stb.) lehetőség szerint kerülni kell, mert a napraforgó után a 

Rhizóbium-fejlődés vontatott és kisebb mértékű. 

 

 

8.5.2. Talajművelés 

 

 

A napraforgó mélyen művelt, jó gyökérágyat, valamint ülepedett, aprómorzsás, 

nyirkos magágyat kíván. Az alapművelés mélységét a növény igénye mellett meghatározzák a 

talaj tulajdonságai, szerkezete, rétegzettsége, a periodikus mélyművelés szükségessége. 

Alapvetően a napraforgó 30 cm körüli művelési mélységet kíván, amely forgatással (eke) és 

lazítással egyaránt biztosítható. Alapvető fontosságú a talajművelési eljárások során a 

vízmegőrzés. A talajművelés műveleteit meghatározza az elővetemény lekerülési ideje és a 

visszahagyott szár- és gyökérmaradványok mennyisége és minősége is. 

A napraforgó talajművelési rendszerében az alábbi műveletcsoportokat különböztetjük 

meg: 

 előkészítő műveletek 

 alapművelés 

az alapművelés megoldási lehetőségei: 

 őszi szántás (28-32 cm) 

 lazítás (30-35 cm) + szántás (20-24 cm) 

 periodikus mélyművelés (35-40 cm) 

 az alapművelés elmunkálása 

 ősszel az alapművelés durva elmunkálását 

végezhetjük el amennyiben van rá időnk, 

lehetőségünk 

 tavasszal a terület minél korábbi (de taposás 

mentes) lezárását kell elvégeznünk 

 magágykészítés 

Tavaszi időszakban tárcsát nem célszerű alkalmazni ennél a növénynél sem. Ha a talaj 

állapota ezt indokolja, akkor a talaj mélyebb tavaszi előkészítésére a szántóföldi kultivátort, 

ásóboronát vagy kombinált eszközöket (mulch-tiler, Carrier stb.) használhatunk (8.4. ábra). 
 



A NAPRAFORGÓ TALAJMŰVELÉSI RENDSZERE

KORÁN LEKERÜLŐ ELŐVETEMÉNY  KÉSŐN LEKERÜLŐ ELŐVETEMÉNY 
   

  ŐSZ   
     

 Előkészítő műveletek  
   

tarlóhántás + zárás 

tarlóápolás + zárás (szükség szerint 

megismételve) 

 [tarló és gyökérmaradványok 

eltávolítása] 

szárzúzás 

szárbedolgozás a talajba 
     

 Alapművelet  
     

 őszi szántás (28-30 cm) 

 lazítás (30-35 cm) + szántás (18-22 cm) 

periodikus mélyművelés (30-40 cm) 

 

     

 Alapművelés elmunkálása  

     

Tárcsa, ásóborona, multitiller 

(indokolt és szükséges) 

 Tárcsa, ásóborona, multitiller 

(indokolt, ha lehetséges) 
     

  TAVASZ   
     

Lezáró kombinátorozás  Talajlezárás 

(simító + fogas) 

     

Magágykészítés  magágykészítés 
  

8.4. ábra 

 

 

8.5.3. Tápanyagellátás 

 

 

A napraforgó tápanyagigényes növény, azonban kiterjedt, agresszív gyökérzetével a 

talaj természetes tápanyagkészletét – részben még a gyengébb minőségű talajokon is – 

kedvezően képes hasznosítani, amelyet a kijuttatandó trágyaadagok meghatározásánál 

figyelembe kell venni. A napraforgó tápanyagellátásában a következő tényezők játszanak 

meghatározó szerepet: 

 biológiai szempontok 

 hatalmas kiterjedésű, nagy szívóerejű 

gyökérrendszer 

 kiváló tápanyagfeltáró, a tenyészidő végéig 

folyamatosan fejlődő gyökérzet 

 nagy tápanyagfelvétel, mérsékelt trágyaigény 

 harmonikus makro-, mezo- és mikroelem ellátás 

 agronómiai szempontok 

 termőhelyspecifikus trágyázás 

 hibridspecifikus trágyázás 

 optimális termésmennyiség 

 termésbiztonság 

 maximális olajtartalom 

 interaktív hatások más agrotechnikai elemekkel 

 egyéb szempontok 

 környezetvédelem 

 élelmiszerbiztonság 

 jövedelmezőség 

A napraforgó a makroelemeken (N, P, K) kívül jelentős mennyiségű mezoelemet (Ca, 

Mg) és mikroelemet (elsősorban B, de Fe, Mn, Zn, Cu stb.) vesz fel a tenyészideje során. A 

makroelemek felvételi dinamikája jelentősen eltér egymástól. A nitrogén alapvető fontosságú 

a vegetatív tömeg képződéséhez, amely megteremti a nagy termések fiziológiai alapját (8.5. 



ábra). A túlzott nitrogén ellátás káros, mert növeli a betegségek megjelenésének mértékét, 

rontja a szárszilárdságot. A foszfor elengedhetetlenül fontos a tenyészidőszak kezdetén a 

gyökérképződéshez, majd később a virágzás és kaszatfejlődési folyamatokhoz (8.6. ábra). A 

napraforgó kifejezetten káliumigényes növény, a felvett kálium a tenyészidőszak végén 

döntően a vegetatív növényi részekben marad vissza a területeken (8.7. ábra). A bór alapvető 

fontosságú szerepet tölt be a termékenyülési folyamatokban. 
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Összes felvett  NITROGÉN  175 kg/ha 

  talajból   100 kg/ha (57%) 

  mtr-ból     75 kg/ha (43%) 
 

8.5. ábra. A napraforgó nitrogén-felvétele a tenyészidőszakban 

(Pepó Péter, 2010) 
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Összes felvett  FOSZFOR   65 kg/ha 

  talajból   25 kg/ha (38%) 
  mtr-ból   50 kg/ha (62%) 

 

8.6. ábra. A napraforgó foszfor-felvétele a tenyészidőszakban 

(Pepó Péter, 2010) 
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Összes felvett  KÁLIUM   340 kg/ha 

  talajból   250 kg/ha (74%) 
  mtr-ból     90 kg/ha (26%) 

 

8.7. ábra. A napraforgó kálium-felvétele a tenyészidőszakban 

(Pepó Péter, 2010) 
 

 

A napraforgó fajlagos tápanyagigénye a következő értékekkel jellemezhető: 

  N  4,0 kg/100 kg fő- és melléktermék 

  P2O5  2,0 kg/100 kg fő- és melléktermék 

  K2O  7,0 kg/100 kg fő- és melléktermék 

  CaO  3,0 kg/100 kg fő- és melléktermék 

  MgO  1,7 kg/100 kg fő- és melléktermék 

A napraforgó termesztésre használt talajok jelentős része savanyú kémhatású. Ezeken 

a talajokon a kijuttatott trágyák érvényesülését nagymértékben elősegíti a Ca- és Mg-tartalmú 

meszező anyagok kijuttatása. 

A napraforgó trágyázási gyakorlatában istállótrágyát nem alkalmazunk a túlzott N-

visszapótlás miatt. A napraforgó trágyaigényét műtrágyákkal elégítjük ki. A napraforgó 

esetében a műtrágyával visszapótlásra kerülő hatóanyag mennyiségek a következők 

talajtípustól függően: 

 jó közepes gyenge 

 ellátottságú talaj 

N (kg/ha)  

P2O5 (kg/ha) 

K2O (kg/ha) 

 30-60  

 25-40  

 30-50  

 45-75  

 40-60  

 50-70  

 60-100  

 50-90  

 60-100  

A foszfor és kálium műtrágyák teljes mennyiségét ősszel, alaptrágyaként célszerű 

kijuttatni. Gyenge talajokon eredményes lehet a P-tartalmú starter műtrágya kijuttatása a 

vetéssel egymenetben. A nitrogén mennyiségének 20-40%-át alaptrágyaként, a többi részét 

pedig tavasszal, a vetést megelőzően érdemes kijuttatni. A napraforgó jelentős Ca és részben 

Mg igényét meszezéssel biztosíthatjuk. A fenntartó meszezés 2-3 t/ha CaCO3 adagját 

leghatékonyabb tavasszal kijuttatni és a magágykészítéssel sekélyen a talajba bedolgozni. A 

növényvédelmi munkákhoz kapcsoltan – bizonyos feltételek esetén- eredményes lehet a 

napraforgó levéltrágyázása (elsősorban bórtartalmú + egyéb mikroelemek). 

A tápanyagellátás nem csak a napraforgó termésmennyiségét, hanem az olajtartalmát 

is erőteljesen befolyásolja (8.8. ábra). 
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8.8. ábra. A trágyázás hatása a napraforgó termésére és olajtartalmára 

(Debrecen, 2009) 

(hibridek átlaga) 

 

 

8.5.4. Vetéstechnológia 

 

 

A napraforgó vetése nagy gondosságot igényel. Ennél az agrotechnikai elemnél 

elkövetett hibákat a vegetatív periódus későbbi szakaszaiban nem vagy csak kismértékben 

lehet korrigálni. 

A napraforgó vetéstechnológiája különbözik a nagy olajtartalmú és az étkezési 

fajták/hibridek esetében. A napraforgót optimális időben szükséges vetni, mind a korai, mind 

a megkésett vetés egyaránt kedvezőtlen a napraforgó fejlődése, kórtani állapota, 

termésképződése, olajfelhalmozódása szempontjából. Az optimális vetésidő esetén a 

talajhőmérséklet 6-7 
o
C (étkezési), ill. 7-8 

o
C (olaj) a vetés mélységében. Átlagos 

kitavaszodás esetén ez április 1-15. (étkezési), ill. április 10-20. (olaj) közötti intervallumot 

jelent. Célszerű arra törekedni, hogy a napraforgó vetését a kukorica vetése előtt befejezzük 

munkaszervezési okok miatt is. 

Fontos az optimális tőszám megválasztása a napraforgó termesztésben. Ennek 

legfontosabb meghatározó tényezőit a következőkben foglalhatjuk össze: 

 agroökológiai tényezők 

 időjárási feltételek (a megelőző év 

vízellátottsága, a tavaszi induló vízkészlet, a 

termőhely aszályhajlama stb.) 

 talajtani tényezők (a talaj fizikai, kémiai 

tulajdonságai, víz- és tápanyaggazdálkodása stb.) 

 biológiai tényezők 

 a hibrid biológiai tulajdonságai (tőszám-

sűríthetőség, patológiai rezisztencia, 

szárszilárdság stb.) 

 a vetőmag biológiai tulajdonságai 

(csírázóképesség, early vigor, csávázás stb.) 

 agrotechnikai tényezők 

 direkt hatású agrotechnikai elemek 

(talajművelés, vetésminőség, növényvédelem) 



 indirekt hatású agrotechnikai elemek 

(vetésváltás, tápanyagellátás) 

A napraforgó kezdeti fejlődése során relatíve jelentős csíra- és fiatalnövény-

pusztulással számolhatunk. Különbséget kell tennünk a kivetett csíraszám és a termő tőszám 

között. Ugyancsak eltérő tőszámot igényelnek – eltérő habitusuk és sűríthetőségük miatt – az 

étkezési és olajipari napraforgó genotípusok. A betakarításkori termő tőszám a következő 

intervallumban változhat a módosító tényezők figyelembe vételével: 

- étkezési napraforgók  38-47 ezer/ha 

- olajipari napraforgók  45-55 ezer/ha  

(intenzív technológiánál 55-60 ezer/ha) 

A kivetendő csíraszámot – a feltételektől függően – 5-15%-kal célszerű ehhez képest 

megnövelni. 

A napraforgó optimális vetésmélysége az étkezési fajták esetében 5-8 cm, az olajipari 

hibrideknél pedig 4-6 cm a talajtól, a magágy minőségétől függően. 

A napraforgó vetését szemenkénti kukorica vetőgépekkel végezhetjük el bizonyos 

átalakításokat követően. Ezek a vetőgépek alkalmasok talajfertőtlenítő szerek és starter 

műtrágyák kijuttatására is. 

A kutatási eredményeink azt bizonyították, hogy a napraforgó vetésideje és 

állománysűrűsége nem csak a kaszattermés mennyiségét, hanem annak olajtartalmát is 

befolyásolja (8.9. ábra). 

 
Vetésidő hatása a napraforgó termésére és 

olajtartalmára 

(Debrecen, csernozjom talaj, 2000) 

(hibridek átlaga) 

Az állománysűrűség hatása a napraforgó 

termésére és olajtartalmára 

(Debrecen, csernozjom talaj, 2009) 

(hibridek átlaga) 
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8.9. ábra. 

 

 

8.5.5. Növényvédelem 

 

 

A napraforgó termesztéstechnológiájának egyik legkritikusabb agrotechnikai eleme a 

növényvédelem. A napraforgót jelentős számú növényi kórokozó és állati kártevő 

veszélyezteti a tenyészidő teljes hosszában. A napraforgó gyomkompetíciós képessége a 

vegetációs periódus első harmadában csekély, ekkor a gyommentességet megfelelő herbicid 

használattal biztosítanunk kell. 

A napraforgó növényvédelmében is az integrált szemléletet szükséges alkalmaznunk. 

Ez jelenti 



 a termőhely szakszerű megválasztását 

 a genotípus tulajdonságainak ismeretét 

 az agrotechnikai elemek (vetésváltás, talajművelés, vetés, 

tápanyagellátás) pozitív hatásainak érvényesítését. 

Ezeken az eszközökön kívül az integrált védekezés során a peszticidek használatára is 

szükség van. 

 

 

8.5.5.1. Gyomirtás 

 

 

A napraforgó a tenyészidőszak első harmadában (április-május) csekély gyomelnyomó 

képességgel rendelkezik. Ebben a periódusban szükséges a különböző hatóanyagú herbicidek 

használata. A későbbiekben a napraforgó kitűnő gyomkompetíciós képességgel rendelkezik a 

betakarításig. 

Az okszerű herbicid használathoz alapvető fontosságú a gyomborítottság és 

gyomösszetétel ismerete. A napraforgó fejlődési ciklusának megfelelően az egyéves 

gyomfajok közül a T4 (kisebb mértékben a T3) életformájúak a legfontosabbak, de az 

állományokban évelő (G1 és G3) gyomok is előfordulhatnak. A napraforgó gyomirtásában a 

legnagyobb problémát azok a gyomfajok jelentik, amelyek család azonosak, vagy a fészkes 

virágzatúak családjához botanikailag közeli családba tartoznak, valamint csírázásuk tavasszal 

elhúzódó, folyamatos. A legfontosabb gyomnövények a napraforgó állományokban a 

következők: 

 Egyéves gyomok 

 kétszikű gyomok – parlagfű, csattanó maszlag, 

selyemmályva, szerbtövis, disznóparéj, libatop, 

keserűfű, vadrepce, repcsényretek 

 egyszikű gyomok – kakaslábfű, muhar 

 Évelő gyomok 

 G1 gyomok – fenyércirok, nád 

 G3 gyomok – mezei acat 

Az utóbbi időben újból terjed a napraforgó speciális élősködő gyomnövénye, a 

napraforgó szádor. Ellene a szádorellenálló hibridek termesztésével védekezhetünk 

eredményesen. 

A napraforgó gyomirtásában a hagyományos egy- és kétszikű irtó herbicidek több 

gyomnövény ellen kevésbé voltak hatásosak. További problémát jelentett az is, hogy a 

napraforgó kifejezetten érzékeny az erőteljesebb hatású herbicidekre, amelyek fitotoxikus 

hatásúak lehetnek. Ezeknek a problémáknak a megoldására olyan hibridek nemesítésére, 

előállítására került sor, amelyeket posztemergens herbicidekkel lehet kezelni. Ezek speciális 

hibridek, amelyeknél részben a Clearfield, részben az Express technológia eredményesen 

alkalmazható. A napraforgó gyomirtása a következőkben foglalható össze: 

 presowing (egyszikű gyomok) + preemergens (kétszikű 

gyomok) kezelések 

 preemergens kombinált kezelés (egy- és kétszikű gyomok 

ellen) 

 preemergens (kétszikű gyomok) + posztemergens (egyszikű 

gyomok) kezelések 

 speciális hibrid esetében 

 Clearfield technológia 



preemergens (egyszikű) + Clearfield 

(kétszikű gyomok) 

 Express technológia 

preemergens (egyszikű) + Express 

(kétszikű gyomok)  

A Clearfield és Express technológiában használt napraforgó hibridek normál 

nemesítésűek (nem GM növények). A két technológia a hibrideknél nem cserélhető fel és 

csak speciális hibrideknél alkalmazható. 

 

 

8.5.5.2. A napraforgó betegségei és az ellenük való védelem 

 

 

A napraforgót számos betegség veszélyezteti a tenyészidőszak folyamán. Ezek a 

zömében gombás eredetű megbetegedések jelentősen csökkenthetik a termés mennyiségét és 

az olajtartalmat. Bár a napraforgó csávázására és az állományvédekezésre nagyszámú 

fungicidek állnak rendelkezésre, mégsem tekinthető az állományvédelem minden tekintetben 

megoldottnak. A napraforgó legfontosabb betegségei a következők: 

- peronoszpóra 

- botrytiszes szürke tányérrothadás 

- sclerotiniás fehér szár- és tányérrothadás 

- diaporthés szár- és tányérrothadás 

- makrofominás szárkorhadás 

- alternáriás levél- és szárfoltosság 

- phomás feketerothadás 

- szeptóriás levélfoltosság 

- napraforgó rozsda 

- napraforgó lisztharmat 

Ezek közül a betegségek közül a diaporthés és sclerotiniás megbetegedés okozza a 

legsúlyosabb termésmennyiségi veszteségeket és az olajtartalom csökkenést. Az utóbbi 

időben növekszik a peronoszpóra, a phoma, az alternária jelentősége is. 

A betegségek elleni védekezés alapfeltétele a vetésváltás (min. 5 évente kerülhet 

vissza a területre) szigorú betartása a napraforgónál. A betegségek ellen hatékony a nemesítés 

által fokozatosan növelt tolerancia. A peronoszpóra és egyéb betegségek ellen a csávázás 

kellő védelmet jelent. A gombás betegségek döntő többsége a vegetációs periódusban 

jelentkezik, melyek ellen állományvédekezést az alábbi időpontokban célszerű végrehajtani: 

 8-10 pár leveles fejlettség 

Az állomány ebben az időpontban történő védelme 

„kötelező”. A védekezés ekkor (május vége-június eleje) 

preventív jellegű. Betegségekre kevésbé hajlamosító 

időjárás (száraz, meleg) esetében kontakt, ellenkező esetben 

szisztemikus fungicideket célszerű használni. 

 virágzás kezdete 

Az állomány fejlettségétől, az időjárási feltételektől, a 

termesztett hibrid betegségtoleranciájától, az infekció 

mértékétől függően célszerű ezt a védekezést szisztemikus 

fungiciddel végrehajtani. A légi eszközök (helikopter, 

repülő) mellett hatékonyabban lehet ebben a kezelési 

időpontban (július eleje-közepe) a hidastraktorra szerelt 

permetezőt használni. 



Intenzív technológia esetén indokolttá válhat harmadik védekezés beiktatása a 

betegségek ellen a kaszattelítődés időszakában (július vége-augusztus eleje). 

 

 

8.5.5.3. A napraforgó állati kártevői és az ellenük való védekezés 

 

 

A napraforgót a vetéstől a betakarításig folyamatosan veszélyeztetik a különböző állati 

kártevők. Mind a keléskor, mind a betakarítást megelőzően a madarak és emlősök (nyúl, 

hörcsög, őz stb.) komoly kártételt okozhatnak. Kártételük mérséklését a gyors kelés és kezdeti 

fejlődés feltételeinek megteremtésével, valamint deszikkálással és időbeni betakarítással 

érhetjük el. 

A napraforgó állományokban a legnagyobb mértékű kártételt a rovarok jelentik. 

Közülük a legfontosabbak a következők: 

- talajlakó állati kártevők (drótférgek, áldrótférgek, pajorok stb.) 

- barkók 

- levéltetvek 

- mezei poloskák 

- gyapottok bagolylepke 

A rovarkártevők ellen részben a vetőmag csávázásával, döntően azonban az 

állományokban alkalmazott inszekticides kezelésekkel védekezhetünk. Ez utóbbiaknál 

feltétlenül figyelembe kell venni azt, hogy a védekezés lehetséges idejében (virágzáskor) 

hasznos megporzó rovarok, méhek is vannak a napraforgó állományokban. Ekkor méhkímélő 

szereket, vagy méhkímélő technológiát kell alkalmaznunk. 

 

 

8.5.6. Növényápolás 

 

 

A napraforgó kapás sortávolsága (70-76 cm) lehetőséget biztosít arra, hogy 

sorközkultivátorozást végezzünk a tenyészidő első harmadában (május-június eleje). A 

sorközkultivátorozással a gyomirtás mellett kedvező talajállapotot biztosíthatunk a növények 

fejlődése szempontjából. 

 

 

8.5.7. Betakarítás 

 

 

A napraforgó érési, vízleadási folyamatai meglehetősen speciálisak. A kaszattermés 

vízleadása az érést megelőzően, augusztus hónapban meglehetősen gyors, viszont a szivacsos 

bélszövetű tányér és szár vízleadása mérsékelt, ill. lassú, sőt csapadékos időjárás esetén újbóli 

visszanedvesedése következhet be. A probléma megoldására alkalmazzuk a deszikkálást 

(8.10. ábra). Az állományszárítás hatására a napraforgó különböző növényi részeinek 

víztartalma erőteljesen csökken, a különbségek kiegyenlítődnek, valamint kedvező az 

elgyomosodott állományokban a gyomok leszárítása szempontjából is. Nagyon fontos a 

deszikkálás optimális idejének megválasztása. Mind a túl korai, mind a megkésett 

állományszárítás egyaránt hátrányos. Száraz, meleg augusztusi-szeptemberi időjárás esetén az 

állományok érése egyenletes, így a deszikkálást el is hagyhatjuk. Az állományszárítást ha 

alkalmazzuk, akkor annak optimális ideje a kaszatok 28-32%-os nedvességtartalma, amely a 

virágzás utáni 7-8. héten következik be (augusztus 15-30. között). Az állományszárításra 



különböző vegyszereket alkalmazhatunk (gyors, átlagos, lassú hatású készítmények). Az 

állományszárítás nagy előnye a mennyiségi és minőségi veszteségek csökkentésén túl, hogy a 

betakarítás ideje pontosan tervezhető, a betakarító gépek teljesítménye nő, a betakarított 

termés tisztább és kevesebb szárítást igényel. 
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8.10. ábra. A napraforgó kaszat érési folyamatának fontosabb jellemzői 

 

A napraforgó betakarítását átalakított és speciális napraforgó adapterrel felszerelt 

kombájnokkal végezzük augusztus végén-szeptemberben az évjárattól, a hibrid 

tenyészidejéből, az alkalmazott agrotechnikától függően. A betakarított termést előtisztítani, 

szárítani (max. 70 
o
C-on), majd utótisztítani szükséges. A napraforgó tartós tárolására a 8% 

nedvességtartalmú termény alkalmas. 

 

 

8.6. Összefoglalás 

 

 

Hazánkban az olajnövények közül meghatározó jelentőségű a napraforgó termesztése. 

Olajának felhasználása egyre inkább bővült az elmúlt évtizedekben. A napraforgó kifejezetten 

kedvező adaptációs tulajdonságokkal rendelkezik, mérsékeltebb input felhasználással is 

eredményesen termeszthető. Termesztéstechnológiájának kritikus elemét a növénykórtani 

viszonyok jelentik. Alapvető fontosságú ezért a szakszerű vetésváltás, a vetéstechnológia és 

fungicidhasználat. A bőséges hibridválasztékot döntően külföldi hibridek alkotják. A 

termesztéstechnológia végrehajtása során az agrotechnikai elemek termésmennyiségre 

gyakorolt hatása mellett tekintettel szükséges lenni azok olajtartalomra kifejtett hatására is. 
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Kérdések 

 

Ismertesse a napraforgó termesztés jelentőségét a világon és hazánkban! 

Melyek a napraforgó fenológiai szakaszai, fontosabb fiziológiai jellemzői? 

Ismertesse a napraforgó fajtákkal szemben támasztott követelményeket, a 

fajtamegválasztás szempontjait! 

Melyek a napraforgó termesztés legfontosabb agroökológiai feltételei? 

Hogyan csoportosíthatjuk a napraforgó előveteményeit? 

Ismertesse a napraforgó talajművelési rendszerét különböző elővetemények után! 

Melyek a napraforgó tápanyagellátását jellemző legfontosabb paraméterek? 

Ismertesse a napraforgó vetéstechnológiáját! 

Melyek a napraforgó legfontosabb gyomnövényei, hogyan védekezünk ellenük? 

Melyek a napraforgó legfontosabb növényi kórokozói, hogyan védekezünk ellenük? 

Melyek a napraforgó legfontosabb állati kártevői, hogyan védekezünk ellenük? 

Ismertesse a napraforgó betakarítási technológiáját! 

 

 

Kompetenciát fejlesztő kérdés 

 

Készítse el a napraforgó termesztéstechnológiáját öntés talajon, őszi árpa elővetemény 

után, low-input technológiával! 



9. A lucerna termesztés agrotechnikai alapjai 
 

 

9.1. A lucerna termesztés jelentősége 

 

 

A lucerna a legfontosabb szálastakarmány növényünk. Termőképessége, beltartalmi 

mutatói alapján méltán nevezik a „takarmányok királynőjének”. Termesztése, 

állattenyésztésben történő hasznosítása több ezer éves múltra tekint vissza. Elsődleges 

géncentruma a Kaszpi-tengertől keletre elterülő hatalmas sztyeppi terület Európa és Ázsia 

határán. Innen került át másodlagos géncentrumába, a Földközi-tenger medencéjébe. A 

lucerna tehát elsődlegesen a mérsékelt éghajlati övben termesztett takarmánynövény. 

Hazánkban a lucerna termesztésének meghonosítása Tessedik Sámuel nevéhez fűződik a 

XVIII. század második felében. Értékes tulajdonságai, sokoldalú hasznosíthatósága miatt már 

a XIX. században széleskörűen termesztett növény volt. 

A lucernának a földfeletti növényi részeit hasznosítjuk. Az évelő lucerna nyersfehérje 

tartalma – hasznosítástól függően – 17-20%. Jelentős mennyiségű a nyersrost tartalma (27-

32%), valamint ásványi anyagokban (8-10%) és bizonyos vitaminokban (karotinok) is 

gazdag. Kedvező étrendi hatású elsősorban a kérődző állatok esetében. A monogasztikus 

állatfajokkal lisztté őrölve etethető a takarmány bizonyos arányában. Takarmányozási 

szempontból a levél az értékesebb növényi rész (25-28% fehérje) a szárhoz képest (10-12% 

fehérje). Különösen fontos ezért, hogy a szénakészítés során minél nagyobb mértékben 

csökkentsük a levélpergést. Takarmányozási értékét növeli, hogy kiváló az aminosav-

összetétele is. 

A lucerna legfontosabb felhasználási lehetőségei a következőkben foglalhatók össze: 

- szénakészítés 

- zöldetetés 

- szenázskészítés 

- lucernaliszt és pellet gyártása 

- legeltetés (a túlzott mértékű legeltetés az állatok felfúvódását okozhatja) 

- fehérjekoncentrátum 

- ipari feldolgozás (kozmetikai ipar stb.) 

A lucerna takarmányozási értékét a különböző alkaloidák ronthatják. Ezek közül 

kiemelést érdemel a lucerna szaponin tartalma. Ma már rendelkezünk olyan fajtákkal, melyek 

alacsony szaponin tartalmúak. 

A lucernát a mérsékelt éghajlati övben széleskörűen termesztik valamennyi 

kontinensen (Európa, Ázsia, Észak- és Dél-Amerika, Afrika, Ausztrália). A lucerna 

vetésterülete a világon mintegy 33-35 millió ha. Hazánkban az 1970-1980-as években nagy 

területen (mintegy 400 ezer ha) termesztették. Az állatállomány fokozatos, majd az 1990-es 

évektől rohamos mértékű csökkenése a lucerna hazai vetésterületének jelentős csökkenését 

eredményezte. Napjainkban mintegy 100-120 ezer ha területen termesztik hazánkban. Míg 

más szántóföldi növényi kultúrák termésátlaga a korábbi évtizedekben dinamikusan 

növekedett, a lucerna esetében csak mérsékelt volt a növekedés. Az 1980-as évektől 

kezdődően – az évjárat kisebb módosító hatásait leszámítva – a lucerna országos termésátlaga 

5,0 t/ha körül mozog (szénaértékben kifejezve). 

A lucerna közvetlen gazdasági értékei mellett említést szükséges tenni a közvetett 

előnyeiről. A lucerna jelentős mennyiségű nitrogént köt meg (Rhizóbium baktériumok), 

ugyancsak jelentős a visszahagyott szerves anyagok mennyisége, melyek külön-külön, de 

különösen együttesen rendkívül kedvezően befolyásolják a talaj tápanyaggazdálkodását. 



Ugyancsak kedvező az erőteljes gyökérzete által kifejtett drénező hatás a talajfizikai állapot 

szempontjából. 

 

 

9.2. Botanikai és növényfiziológiai jellemzői 

 

 

A lucerna a pillangósvirágúak (Fabaceae) családjába tartozó termesztett, évelő 

növény. A Medicago-nemzetségbe tartozó, gazdaságilag legfontosabb növényfajok a 

következők: 

- kékvirágú vagy közönséges lucerna (Medicago sativa L.) 

- tarkavirágú lucerna (Medicago varia Martyn) 

- sárgavirágú vagy sárkerep lucerna (Medicago falcata L.) 

- komlós lucerna (Medicago lupulina L.) 

Hazánkban a kékvirágú lucerna fajták termesztése a meghatározó. Kisebb mértékben a 

tarkavirágú és komlós lucerna (főleg gyeptelepítésekben) termesztése is folyik. A különböző 

lucernafajok természetes úton is képesek kereszteződni egymással (kék x sárga = tarkavirágú 

lucerna). 

A lucerna hatalmas tömegű gyökérrendszert fejleszt. A főgyökér a talajba kifejezetten 

mélyre hatol, átlagosan 2-5 m mélyre (de ha nincs talajbeli akadály a gyökerezési mélység 

elérheti a 10-15 m-t is). Ennek ellenére a gyökértömegének meghatározó része (65-70%-a) a 

talaj felső 60-80 cm-es rétegeiben található. A gyökérzet a szár alsó részeivel együttesen 

hozza létre a rizóma-rendszert. A kékvirágú lucerna főgyökere erőteljes és közel függőleges, a 

tarkavirágú lucernáé viszont gyengén fejlett és vízszinteshez közeli elhelyezkedésű a talajban. 

A lucerna gyökerein a Rhizobium baktériumok gyökérgümőket hoznak létre, amelyek 

eredményeként a lucerna feltörésekor tekintélyes mennyiségű nitrogén marad vissza a 

talajban (250-350 kg/ha N), amely több éven át fokozatosan válik az utána következő 

növények számára felvehetővé (9.1. ábra). 
 

 
9.1. ábra. Több éves lucerna rizómarendszere 

 

A lucerna levele 3 levélkéből álló összetett levél. 

A lucerna virágzata 10-30 virágból álló, laza fürtbe rendeződött, pillangós szerkezetű 

összetett virágzat. A virágok 80%-ban idegentermékenyülőek, a megporzásban elsősorban a 

vadon élő szabóméhek és poszméhek vesznek részt. A kékvirágú lucerna színe általában kék, 

a tarkavirágú lucernánál nagyon változatos (kék, sárga, vöröses, lila, fehér) (9.2. ábra). 
 

 



 
9.2. ábra. A kék lucerna hajtásrészlete virágzatokkal (a); a virág zártan (b) és 

felnyitva ( c) 

 

Termése jellegzetesen felcsavarodott, csigaalakú hüvelytermés. A hüvelyenkénti 

magszám 2-8 között változhat. Az ezermagtömeg 2 gramm körül változik. A lucernára 

jellemző a „keményhéjúság”, azaz a magnak egy része elhúzódóan, nehezen csírázik (9.3. 

ábra). 
 

 
3. ábra. A kék lucerna hüvelye (a), magja (b), felnyíló hüvelye ( c) és 

terméságazatai (d) 

Papp E. rajza 
 

A lucernát általában 3-5 évig használjuk. Az élettartamának növekedését úgy érhetjük 

el, ha évente egyszer az állományt virágzásig meghagyjuk, így lehetőség nyílik a tartalék 

tápanyagok rizómába történő feltöltődésére. 

 

 

9.3. Biológiai alapok 

 

 

Annak ellenére, hogy a lucernafajok meglehetősen nagy biológiai diverzitást 

mutatnak, a fajtaválasztékuk lassan változott az elmúlt évtizedekben és a jelenlegi fajta 

portfolió sem túlságosan bőséges. A gyakorlatban sokszor nem is a fajták fémzárolt 

vetőmagját, hanem ismeretlen eredetű, „kereskedelmi” megjelölésű magot vetnek el a lucerna 

telepítése során. 



A lucerna fajták legfontosabb értékmérő tulajdonságai a következőkben foglalhatók 

össze: 

 termőképesség  

 nagy termés évenként 

 jó perzisztencia (minél hosszabb élettartam) 

 jó sarjadzó képesség 

 termésbiztonság 

 kiváló abiotikus (időjárás, talaj) stressztűrő 

képesség 

 megfelelő rezisztencia a betegségekkel szemben 

 jó gyomkompetíciós képesség 

 jó szárszilárdság 

 jó reakció az agrotechnikai elemekre 

 termésminőség 

 kedvező levél-szár arány 

 kis levélpergési hajlam 

 kiváló beltartalmi összetétel (fehérje, rost, 

ásványi anyag, karotin, aminosav tartalom) 

 káros anyagok alacsony szintje (szaponin 

tartalom) 

A jelenleg termesztett fajták 

 tájfajták 

 extenzív 

 intenzív 

csoportokba sorolhatók. 

Legnagyobb, meghatározó területen a kékvirágú lucernát termesztjük. A tarkavirágú 

lucerna termesztése – jellegzetes morfológiai tulajdonságai miatt – elsősorban a homok 

talajokon jöhet szóba. 

 

 

9.4. A lucerna termesztés ökológiai feltételei 

 

 

A lucerna a mérsékelt éghajlat jellegzetes növénye. Rendkívül jó az adaptációs 

képessége, ezért a szélsőséges időjárású és talajadottságú területeken is termeszthető (kisebb 

termésátlagokkal). 

A lucerna csírázási hőmérséklete 6-8 
o
C. Az intenzív vegetatív fejlődés, 

hajtásnövekedés szempontjából az optimális napi középhőmérséklet 15-20 
o
C. A virágzás és 

termékenyülés szempontjából a 25-27 
o
C hőmérséklettartomány tekinthető kedvezőnek. Az 

álló lucerna télállósága kiváló. Megfelelően fejlett gyökértörzs esetén hótakaró nélkül a -25 
o
C-ot, hóval borítottan a -30 

o
C-ot is elviseli. 

A lucerna kifejezetten nagy vízigényű és meglehetősen vízpazarló növény. A nagy 

termések realizálásához 700-900 mm tenyészidőbeli vízmennyiséget igényel (öntözés 

elengedhetetlen intenzív hasznosítás esetén), a transpirációs együtthatója is rendkívül magas 

(600-700 l/1 kg szárazanyag). A lucerna vízigénye az egyes növedékek esetében az alábbi 

értékekkel jellemezhető: 

  1. növedék  125-150 mm 

  2. növedék  150-160 mm 

  3. növedék  135-165 mm 



  4. növedék  115-130 mm 

  (5. növedék  70-80 mm) 

A lucerna a legkülönbözőbb, gyengébb talajokhoz is jól képes alkalmazkodni, nagy 

termést azonban jó talajokon ad. A lucerna számára azok a talajok a legmegfelelőbbek, 

amelyek 

- mély termőrétegűek (60-100 cm) 

- mély talajvizűek (3-4 m) – a lucerna nem tűri a magas talajvizet 

(„lábvizet”), ebben az esetben kiritkul 

- nagy humusztartalmú (2-5%) 

- semleges kémhatású (6,5-7,8 pH) 

- a termőrétegben elegendő CaCO3 (min. 1%) található 

- középkötött (AK 38-50) 

Ezek az ideális talajok a csernozjom talajok. A lucernát azonban kiterjedten termesztik 

– bár ezen talajok tulajdonságai nem mindenben felelnek meg a lucerna igényeinek- ezen 

kívül réti és öntéstalajokon, barna erdőtalajokon, jobb minőségű szikes talajokon. A jobb 

homoktalajokon a kékvirágú lucerna mellett a tarkavirágú termesztése is jelentős. 

 

 

9.5. A lucerna termesztéstechnológiájának elemei 

 

 

A lucerna termesztéstechnológiájának specifikumait az adja, hogy 

- a telepítés után 3-5 évig (általában 4 évig) hasznosítjuk vele az adott 

területet 

- az agrotechnikai beavatkozások hosszabb (pl. talajművelés, 

tápanyagellátás) és rövid távon (pl. növényvédelem) fejtik ki hatásukat 

- a lucerna speciális betakarítási műveleteket igényel 

 

 

9.5.1. Vetésváltás 

 

 

A lucernát elsősorban tavasszal telepítjük (vetjük), azonban bizonyos feltételek esetén 

a nyárvégi telepítés is lehetséges. A telepítési idő befolyásolja az elővetemények értékét, 

megválasztását. Önmaga után annyi év múlva telepíthetjük újból ahány évig használatban (3-

5 év) volt a lucerna. A lucerna előveteményeit a következő csoportokba sorolhatjuk: 

 jó elővetemények 

 kalászos gabonák 

 ipari növények (mák, len stb.) 

 közepes elővetemények 

 őszi és tavaszi takarmánykeverékek 

 ipari növények (repce, burgonya stb.) 

 silókukorica 

 rossz elővetemények 

 kukorica 

 cukorrépa 

 tilos elővetemények 

 hüvelyes növények (borsó, szója stb.) 



 pillangós takarmánynövények (vöröshere, 

bíborhere, baltacim stb.) 

A lucerna után következhet őszi vetésű kalászos, vagy tavaszi vetésű kapás növény. 

Az őszi kalászosok esetében törekedni kell arra, hogy a lucernát a második, legkésőbb a 

harmadik kaszálás után feltörjük, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre a talajelőkészítési és 

egyéb agrotechnikai munkák elvégzésére. A tavaszi vetésű kapások közül elsősorban 

kukorica következhet a lucerna után. Aszályos évjáratban a nagy vízfogyasztású lucerna rossz 

előveteménye az ugyancsak nagy vízigényű kukoricának. 

 

 

9.5.2. Talajművelés 

 

 

A lucerna talajelőkészítésénél figyelembe kell venni, hogy a lucerna 

- mélyen gyökerező, hatalmas gyökérzetet fejlesztő növény 

- a telepítése több évre (4 év) szól 

- nagy víz- és tápanyagigényű növény 

- gyakran öntözik 

- a betakarítása jelentős és folyamatos talajtömörödéssel jár. 

A lucerna a periodikus mélyművelést (35-40 cm) megháláló növényi kultúra. A 

talajelőkészítés során olyan talajállapotot kell kialakítanunk, amely lehetővé teszi a kedvező 

talajfizikai állapot fenntartását hosszabb időn keresztül (4 év), ill. lehetővé teszi a telepítés 

idejére a vetésre alkalmas talajállapot kialakítását. 

A lucernát az esetek jelentős részében átlagos vagy átlagosnál kedvezőtlenebb 

talajadottságok mellett termesztjük. Ezeket a speciális talajtulajdonságokat a talajművelési 

rendszer kialakításánál figyelembe kell venni. Ugyancsak fontos szempont az elővetemény 

lekerülési ideje, talajra gyakorolt hatása, a visszamaradt növényi maradványok mennyisége és 

minősége. Figyelembe kell továbbá venni a talajművelési rendszer kialakításában a telepítés 

idejét. 

A lucerna talajművelési rendszere a következő műveletcsoportokat foglalja magába: 

 előkészítő műveletek 

(tarlóhántás + zárás, tarlóápolás + zárás különböző művelő 

eszközökkel) 

 alapművelés 

 szántás (30-35cm, ha a talajtulajdonságok ezt 

lehetővé teszik) 

 lazítás (35-55 cm) + szántás (20-22 cm) 

(kedvezőtlen talajrétegzettség esetén) 

 az alapművelés elmunkálása 

 durva elmunkálás – tavaszi telepítés esetén 

 teljes elmunkálás – nyárvégi telepítés esetén 

 magágykészítés – a lucerna rendkívül apró magja és 

„keményhéjúsága” miatt kertszerűen elmunkált, nyirkos 

magágyat kíván. 

 

 



9.5.3. Tápanyagellátás 

 

 

A lucerna tápanyagellátásánál figyelembe kell venni azt, hogy a tápanyagok jó részét 

évekre előre ki kell adni (évenkénti kisebb mennyiségű visszapótlás lehetséges a nyugalmi 

időszakban), hatalmas vegetatív tömeget fejleszt évente több (általában 4 kaszálás) 

növedékkel, a gyökérzete hatalmas kiterjedésű és erőteljes tápanyagfeltáró képességgel bír, a 

gyökérzetén Rhizóbium baktériumok jelentős N-megkötő képességgel rendelkeznek. 

A lucerna tápanyagigényes növény. A fajlagos tápanyagigénye a következő értékekkel 

jellemezhető: 

  N  2,6-2,7 kg/100 kg lucernaszéna 

  P2O5  0,7-0,8 kg/100 kg lucernaszéna 

  K2O  1,5-1,7 kg/100 kg lucernaszéna 

  CaO  3,0-3,5 kg/100 kg lucernaszéna 

Ezt a jelentős tápanyagmennyiséget részben a talajból, részben a Rhizóbium 

baktériumok által megkötött nitrogénből, részben az általunk adott trágyaféleségekből fedezi. 

A lucerna alá istállótrágyát nem célszerű adni, tápanyagigényét műtrágyákkal elégítjük ki. A 

telepítés előtt a következő műtrágya hatóanyagok kijuttatása indokolt: 

  N  60-90 kg/ha 

  P2O5  150-200 kg/ha 

  K2O  250-300 kg/ha 

Ezeket a mennyiségeket alapműtrágyaként juttatjuk ki. Álló lucerna esetében indokolt 

lehet tavasszal, ill. esetleg az egyes kaszálások után (kivéve az utolsót) nitrogén fejtrágyát 

kijuttatni 30-60 kg/ha hatóanyag mennyiségben. Tápanyagban szegény talajokon az álló 

lucerna késő őszi-téli nyugalmi periódusában évente 20-40 kg/ha P2O5 és 30-50 kg/ha K2O 

hatóanyagot juttathatunk ki a talajvizsgálati eredmények figyelembe vételével. Öntözött 

művelés esetén a fenti N és PK adagok 25-35%-kal növelhetők. 

A lucerna kifejezetten nagy mészigényű (Ca). Indokolt lehet ezért a telepítés előtt 

és/vagy a téli nyugalmi periódusokban 1,5-2,5 t/ha CaCO3 kijuttatása a talajba sekélyen 

bedolgozva, ill. a nyugalmi állapotban lévő állományra kijuttatva. 

A mikroelemek szintén fontosak a lucerna vegetatív növekedéséhez, melyek közül a 

bór érdemel külön is kiemelést. A mikroelemek utánpótlására a különböző összetételű 

levéltrágyákat használhatjuk. 

 

 

9.5.4. Telepítés 

 

 

A lucernát – mint több éves álló kultúrát – telepítjük. A telepítés módja többféle lehet: 

- tiszta telepítés 

- takarónövényes telepítés (valamilyen kalászos gabonával) 

- füves lucerna telepítés (gyepnövény-fajokkal együtt) 

Az esetek döntő hányadában a tiszta telepítést alkalmazzuk. A telepítés időpontja 

szerint megkülönböztetünk 

- tavaszi telepítést – a hazai időjárási feltételek mellett ez tekinthető 

biztonságosnak. Ideje: március közepétől-április elejéig. 

- nyárvégi telepítés – öntözött körülmények között alkalmazható. Ideje: 

augusztus közepe-vége. 



A lucerna telepítésénél a magot gabona sortávolságra vetjük. Az alkalmazott 

csíraszám 11-14 millió/ha, amely mintegy 18-25 kg/ha magmennyiségnek felel meg. Az 

optimális vetésmélység 2-3 cm. 

A tavaszi telepítés esetén az adott évben „féltermésre” (2 kaszálás) lehet számítani. A 

nyárvégi telepítés esetén – kedvező feltételek mellett – a telepítés utáni évben teljes termést (4 

kaszálás) érhetünk el. 

A lucerna állománynak önszabályozó képessége van. A telepítéskori ~12 millió/ha 

csíraszám a 2. évben 4-6 millió/ha-ra áll be abban az esetben is ha a telepítéskor nagyobb 

magmennyiséget vetettünk. 

 

 

9.5.5. Növényvédelem 

 

 

A lucerna relatíve extenzíven termesztett szántóföldi növényünk. A lucerna az esetek 

túlnyomó részében nem kerül értékesítésre, hanem az adott gazdaság állattenyésztése 

hasznosítja. Célunk tehát az önköltség csökkentése. Ezért, valamint a környezetvédelmi 

terhelés, a nem kémiai növényvédelmi beavatkozások kedvező hatékonysága, a minél 

kevesebb növényvédőszer maradvány biztosítása a takarmányban okok miatt az integrált 

növényvédelem megvalósítására, azaz jórészt a nem kémiai beavatkozások alkalmazására 

törekszünk a lucerna növényvédelmében. 

 

 

9.5.5.1. Gyomirtás 

 

 

Az új telepítésű lucerna gyomelnyomó képessége meglehetősen gyenge. Ugyanakkor a 

beállt, komplett növényállománnyal rendelkező lucerna kiváló gyomkompetíciós képességgel 

rendelkezik. A lucerna hasznosításának, élettartamának utolsó éveiben (4-5. év) rendszerint 

kiritkul és egyre jelentősebb számban a különböző gyomnövények megjelennek. A lucerna 

állományokban sokféle gyomfaj fordul elő, melyek károsító hatása nem egyforma mértékű: 

 különösen veszélyes gyomfajok 

aranka fajok, vadsóska fajok, útifű fajok, somkóró 

fajok 

 termésmennyiséget és –minőséget csökkentő gyomfajok 

pásztortáska, gyermekláncfű, ebszékfű, veronika 

fajok, árvacsalán fajok, vadrepce, repcsényretek, 

betyárkóró, üröm fajok, keserűfű fajok 

A telepítés előtt presowing, ill. utána preemergens kezeléseket célszerű elvégezni a 

gyomok ellen. Az elgyomosodott álló lucernát ősszel-télen, fagymentes időszakban 

kezelhetjük herbicidekkel. Az aranka fajok ellen „foltkezelést” végezhetünk totális gyomirtó 

szerekkel. A gyakorlatban a gyomok elszaporodása esetén az előrehozott kaszálást érdemes 

alkalmazni. 

 

 

9.5.5.2. A lucerna betegségei és az ellenük való védekezés 

 

 

A lucerna olyan szántóföldi termesztett növényünk, amelyen vírusok, baktériumok és 

gombák egyaránt károsíthatnak: 



 vírusos megbetegedések 

 lucernamozaik vírus 

 baktériumos megbetegedések 

 baktériumos hervadás 

 baktériumos levél- és szárfoltosság 

 gombás megbetegedések 

 pszeudopezizás levélragya 

 lucernarozsda 

 lucerna lisztharmat 

 lucerna peronoszpóra 

 fertőző hervadás (száraz viszonyok között – 

Fusarium fajok; öntözött viszonyok között – 

Verticillium fajok) 

 herefélék rákja 

A legfontosabb növényi kórokozók a Pseudopeziza, a Fusarium és a Verticillium. Az 

ellenük való védekezést egyrészt a nemesítés, másrészt a vetésváltás, harmadrészt pedig a 

kémiai növényvédelem (csávázás, állományvédelem) jelentik. A betegségek erőteljesebb 

fellépése esetén célszerű a kaszálást előrehozni és az állományt betakarítani. 

 

 

9.5.5.3. A lucerna állati kártevői és az ellenük való védekezés 

 

 

A lucerna állati kártevői a növény gyökérzetét, zöld hajtásrészeit (szár és levél), 

valamint – magfogás esetén – a virágzatot és termést egyaránt károsíthatják. A telepítés előtt 

– vizsgálati adatok alapján – indokolt lehet a talajfertőtlenítés elvégzése. Álló lucernában a 

felszaporodó rágcsálók (mezei pocok, ürge stb.) komoly kártételt okoznak. Ellenük való 

védekezés nagy körültekintést igényel és kevésbé hatékony. A lucerna legfontosabb állati 

kártevői a rovarok, melyek károsíthatják: 

 a hajtásrészeket (levél és szár) 

 csipkéző barkók 

 lucernaormányos 

 lucernabogár 

 lucernaböde 

 hamvas vincellérbogár 

 sároshátú bogár 

 somkóró bagolypille 

 levéltetvek 

 a generatív részeket (elsősorban a magot, de a termést és 

virágot is) 

 lucernapoloska 

 lucernabimbó gubacsszúnyog 

 lucerna magormányos 

 lucerna-magdarázs 

A vegetatív részek kártevői ellen olyan inszekticideket alkalmazhatunk közvetlenül a 

kaszálás után, amelyek a következő kaszálás időpontjáig lebomlanak és takarmányozásra a 

lucerna felhasználható. Ebben az esetben is környezet- és költségkímélő megoldást jelent a 

kártevők felszaporodása esetén az előrehozott kaszálás. A generatív részeket károsító állati 

kártevők elleni védekezésnél figyelembe kell venni, hogy a virágzás idején a megporzást 



végző hasznos vadméh fajok is a területen találhatók, így méhkímélő szereket, vagy 

méhkímélő technológiát szabad alkalmazni. 

 

 

9.5.6 Növényápolás 

 

 

Az álló lucerna teljesítményének és élettartamának a növelése céljából speciális 

ápolási munkákat végezhetünk. Az esetek döntő hányadában célszerű télvégén-kora tavasszal 

az elhalt növényi részek fogasolással történő eltávolítását elvégezni, amely egyúttal a 

tömörödött talaj felső rétegének a levegőztetését is hatékonyan szolgálja. Mélyebb fekvésű 

táblarészek esetében a pangóvizek, esetleges belvizek gyors levezetéséről gondoskodni kell. 

 

 

9.5.7. Öntözés 

 

 

A lucerna nagy vízigényű növény. Vízszükségletének csak egy részét képes a lehulló 

csapadékból és a talajban tárolt vízkészletből biztosítani. A nagy termések eléréséhez – hazai 

időjárási feltételek között – a lucerna öntözése elengedhetetlenül szükséges. A lucerna 

szakszerű öntözésével a termésmennyiség 40-100%-kal növelhető. Az őszi-téli-tavaszi 

csapadék – általában – elegendő vízmennyiséget jelent az álló lucerna első növedékének 

erőteljes fejlődéséhez, nagy vegetatív tömeg képzéséhez. Az első növedéket rendszerint ezért 

nem öntözzük. A második, harmadik és negyedik növedéket – a vízhiánytól függően – 30-80 

mm-rel öntözzük egy vagy két alkalommal. Az öntözést a kaszálás és a széna betakarítása 

után akkor kezdjük el, amikor az új növedék 10-15 cm magasságú. Az öntözésnél fontos, 

hogy a talaj levegőtlen állapota minél rövidebb ideig tartson, pangóvizes foltok ne jöjjenek 

létre a táblán. Öntözéssel arra törekszünk, hogy a talaj felső 60 cm-es rétegében a 

diszponibilis víz 80-90%-ot érje el. 

Az öntözött lucerna intenzívebben hasznosítható. Nem csak lényegesen nagyobb 

termést ad, de a növekedése is gyorsabb, így két kaszálás közötti idő lerövidül. Öntözött 

körülmények között az álló lucerna 5-ször, száraz körülmények között 4-szer kaszálható. Az 

öntözött körülmények intenzív használata azt eredményezi, hogy a lucerna a 3. évre annyira 

kiritkul, hogy tovább nem érdemes meghagyni (száraz körülmények között a lucerna 4, 

esetleg 5 évig használatban tartható). 

 

 

9.5.8. Betakarítás 

 

 

A lucerna földfeletti vegetatív részeit az állattenyésztésben hasznosítjuk. Álló lucerna 

esetében évente 3-5 alkalommal végezhetjük a betakarítást az évjárat vízellátottságától 

függően. Az egyes növedékek mennyisége nem egyforma az álló lucernában: 

  1. kaszálás  35-45% 

  2. kaszálás  25-30% 

  3. kaszálás  20-25% 

  4. kaszálás  15-20% 

Az első kaszálás adja a legnagyobb termést. Ügyelnünk kell arra, hogy a nagy tömege 

miatt könnyen megdőlhet és az alsó levelek az árnyékolás miatt elhalhatnak. Fontos ezért az 

első kaszálás időpontjának helyes megválasztása. Átlagos időjárási feltételek mellett erre 



május 5-15. között kerülhet sor. Ezt követően a további kaszálásokat 35-45 naponként 

végezzük. A lucerna élettartamát és termését nagyban befolyásolja az, ha évente egyszer, 

rendszerint a 2. vagy 3. kaszálást meghagyjuk a virágzás állapotáig, így a rizóma feltöltődhet 

tartalék tápanyagokkal. Fontos az utolsó kaszálás időpontjának helyes megválasztása. Ennek 

ideje általában szeptember vége-október közepe. Ha az utolsó kaszálás túl korai, akkor a 

hajtásnövekedés csökkenti a tartalék tápanyagok mennyiségét, a túl késői betakarításkor pedig 

nincs elegendő idő az állomány télre való felkészülésére (9.4. ábra). 

 
KASZÁLÁSI REND 

ÖNTÖZETLEN LUCERNA 

(tavaszi telepítés) 

 KASZÁLÁSI REND 

ÖNTÖZÖTT LUCERNA 

(nyár végi telepítés) 

1. Év 

Első kaszálás: teljes virágzásban vagy magfogás 
Második és továbbiak: 5, ill. 6 hét múlva megosztva, ill. 

váltakozva 

2. Év 

Első kaszálás: virágzás elején 

Második és továbbiak: 5, ill. 6 hét múlva megosztva, ill. 
váltakozva 

3. Év 

Elsö kaszálás: virágzás elején 
Második és továbbiak: 5, ill. 6 hét múlva megosztva, ill. 

váltakozva 

4. Év 

Első kaszálás: zöld – kék bimbós állapotban 

Második és továbbiak 4-5 hét mulva megosztva 

 1. Év 

Első kaszálás: teljes virágzásban 
Második és továbbiak: 4, ill. 5 hét múlva megosztva, ill. 

váltakozva 

2. Év 

Első kaszálás: zöld – kék bimbós állapotban ill. 

virágzás elején 
Második és továbbiak: 4, ill. 5 hét múlva megosztva, ill. 

váltakozva 

3. Év 

Elsö kaszálás: zöld bimbós állapotban 

Második és továbbiak: 4 hét mulva 
 

KISZÁNTÁS 

9.4. ábra 
 

A lucerna betakarításánál többféle eljárást alkalmazhatunk. Készíthetünk belőle: 

 szénát 

 szenázst 

 lisztet 

 etethetjük zölden 

 legeltethetjük az állatokkal. 

A legfontosabb és legelterjedtebb a szénakészítés. A szénakészítés során a 80% körüli 

nedvességtartalmú növénytömeget 15-17%-ra kell leszárítani. A szénakészítés műveletei a 

következők: 

 kaszálás rendre 

 renden történő szárítás és rendkezelés 

vagy 

 rendfelszedés és szállítás gyűjtőkocsikkal (Hamster) 

– nedvességtartalom 25-35%, majd hideglevegős 

(Vámosi) szárítás 

vagy 

 bálázás (kis- és nagybálák) – a nedvességtartalom16-

20%, majd kazlazás 

A renden történő szárításkor a növényi részek eltérő ütemben száradnak (levelek – 

gyorsabban, szárak – lassabban). A száradást elősegíthetjük, ha a kaszálást szársértővel 

felszerelt alternáló vagy rotációs kaszával végezzük. Ugyancsak gyorsíthatjuk a száradást a 

rendkezeléssel. Különösen figyelnünk kell arra, hogy mind a rendkezelés, mind a 

rendfelszedés-bálázás munkaműveletei során minél kevesebb legyen a levélpergés. Ezért 

célszerű, hogy ezeket a műveleteket a hajnali-reggeli órákban végezzük, amikor a kisebb 

harmat csökkenti a levélpergés mértékét. A betakarított szénát ömlesztetten vagy bálázva 

kazlazzuk. Nagyobb nedvességtartalom esetén (30% körül) feltétlenül hideglevegős szárítást 

(Vámosi szárító) kell alkalmazni. A széna nagyobb nedvességtartalom esetén könnyen 

felmelegszik, de kedvezőtlen mikrobiológiai folyamatok (penészesedés, rothadás) indulhatnak 



meg a szénakazalban, ezért folyamatosan nyomon kell követni a hőmérsékletét, 

nedvességtartalmát. 

A lucernát járvaszecskázó géppel betakarítva közvetlenül etethetjük elsősorban a 

kérődző állatfajokkal. Ekkor és a legeltetéses hasznosítás esetében ügyelni kell a feletetett 

mennyiségre az állatok felfúvódásának elkerülése céljából. 

A lucernából készíthetünk szenázst is. Ebben az esetben az első menetben a lucernát 

rendrevágjuk, majd az előfonnyasztott (40-50% nedvességtartalom) zöldtömeget a második 

menetben rendfelszedő géppel megfelelő méretűvé (kb. 20-25 mm) aprítják össze és fújják rá 

a szállító járműre, pótkocsira. Ezt az anyagot a silótérben megfelelően tömörítik és ezzel 

biztosítják az anaerob feltételeket a kedvező tejsavas erjedéshez. 

A lucernából történő liszt, ill. pellet készítés rendkívül nagy energiaigényű folyamat. 

A betakarítást végezhetjük egymenetben (járvaszecskázó-szállítás-forrólevegős szárító), 

amelynek során a 80% nedvességtartalmú zöldtömeget 700-900 
o
C-on 10% körülire szárítják, 

majd lisztté őrlik (esetleg pelletálják). Csökkenthető az energiaigény, ha a lisztkészítést 

kétmenenetben végzik el. Az első menetben a lucernát rendrevágják, majd renden 

előfonnyasztják (90%-ról 70%-ra csökken a nedvességtartalom). A második menetben a 

renden lévő lucernát rendfelszedő-szecskázó géppel felszedik és aprítják, majd a beszállítást 

követően a forrólevegős szárítóban megszárítják, lisztté őrlik (esetleg pelletálják). A 

lucernalisztet elsősorban a monogasztikus állatfajok (sertés, baromfi) takarmányában 

használjuk fel.  

A lucerna életteljesítménye a 4 éves használati ideje alatt nem egyenletes. Tavaszi 

telepítésű, nem öntözött lucerna esetében az: 

  1. évben  10-15% 

  2. évben  30-40% 

  3. évben  30-35% 

  4. évben   15-20% 

termésmennyiségre számíthatunk, azaz a 2. és 3. évben adja a legtöbb termést. A 

betakarításnál figyelemmel kell lenni az állomány fejlettségére. A legjobb minőséget 

zöldbimbós állapotban, a legnagyobb termést a virágzás legelején betakarítva adja a lucerna. 

Fontos a tarlómagasság, ami 10-15 cm magasság esetében tekinthető optimálisnak. A túl mély 

és túl magas tarló egyaránt kedvezőtlen. Alapszabály, hogy a lucernát évente egyszer 

virágzásig el kell engedni így növelhető az állomány perzisztenciája és termésmennyisége. 

 

 

9.6. Összefoglalás 

 

 

A termesztett szálas takarmánynövények közül hazánkban a lucerna a legfontosabb 

kultúra. Évelő, hasznosítása általában 4 éves időtartamú. Mint több éves kultúra, különbséget 

szükséges tenni az új és álló lucerna agrotechnikai műveletei között. A telepítés során 

meghatározó jelentőségű a talajművelés, a tápanyagellátás. A lucerna terméshozamát, 

minőségét, élettartamát erőteljesen befolyásolja a hasznosítási mód és a kaszálási rend. Álló 

lucernát általában négyszer kaszáljuk évente. Hasznosítása sokrétű, döntően szénát készítünk 

belőle. 

 

 



9.7. Ajánlott irodalom 

 

 

Antal József (2000): Növénytermesztők zsebkönyve. Mezőgazda Kiadó, Budapest. 

Antal József (2005): Növénytermesztéstan 1. Mezőgazda Kiadó, Budapest. 

Antal József (2005): Növénytermesztéstan 2. Mezőgazda Kiadó, Budapest. 

Birkás Márta (2010): Talajművelők zsebkönyve. Mezőgazda Kiadó, Budapest. 

Pepó Péter (1999): Növénytermesztési alapismeretek. DATE, Debrecen. 

Pepó Péter (2008): Növénytermesztési praktikum I. DE AMTC, Debrecen. 

Pepó Péter (2008): Növénytermesztési praktikum II. DE AMTC, Debrecen. 

Pepó Péter (2008): Növénytermesztési praktikum III. DE AMTC, Debrecen. 

 

Kérdések 

 

Ismertesse a lucernatermesztés jelentőségét a világon és hazánkban! 

Melyek a lucerna fenológiai szakaszai, fontosabb fiziológiai jellemzői? 

Ismertesse a lucerna fajtákkal szemben támasztott követelményeket, a 

fajtamegválasztás szempontjait! 

Melyek a lucerna termesztés legfontosabb agroökológiai feltételei? 

Hogyan csoportosíthatjuk a lucerna előveteményeit? 

Ismertesse a lucerna talajművelési rendszerét különböző elővetemények után! 

Melyek a lucerna tápanyagellátását jellemző legfontosabb paraméterek? 

Ismertesse a lucerna vetéstechnológiáját! 

Melyek a lucerna legfontosabb gyomnövényei, hogyan védekezünk ellenük? 

Melyek a lucerna legfontosabb növényi kórokozói, hogyan védekezünk ellenük? 

Melyek a lucerna legfontosabb állati kártevői, hogyan védekezünk ellenük? 

Ismertesse a lucerna betakarítási technológiáját! 

 

Kompetenciát fejlesztő kérdések 

 

Készítse el a lucerna termesztéstechnológiáját réti szolonyec talajon, álló lucernában 

(2. év), szénakészítési hasznosítással! 



10. Zöldségtermesztési alapismeretek 
 

 

10.1. Általános ismeretek a zöldségfélékről 

 

 

A zöldségfélék jelentős szerepet töltenek be mindennapi étkezéseink során. Sok 

esetben szinte észrevétlenül jelennek meg ételeink összetevői között, más esetben viszont 

jelentős hangsúlyt kapnak. Komoly szerepük van az ételek íz-, és zamatanyagainak 

kialakításában, valamint nagy jelentőséggel bírnak szervezetünk vitamin– és ásványianyag-

szükségletének biztosításában is. A zöldségféléket konyhakerti növényként is ismerjük, 

régebben a konyha közelében termelték őket, s főzés közben könnyen hozzájutottak a 

szükséges nyersanyagokhoz. A zöldségfogyasztás mértékének növekedése, illetve az életmód 

megváltozása szükségessé tette a terület bővítését és a munkamegosztást. Így a növényfajok 

egy része már kikerült a szántóföldre, majd a friss piaci igények mellett megjelent a 

tartósítóipar nyersanyag szükséglete is. Az egész éves friss zöldséggel való ellátás igénye 

(fizetőképes kereslet) és a technikai fejlődés együttes hatása kialakította a zöldséghajtatást, 

illetve ezt egészíti ki az egyre jelentősebbé váló import is. 

A zöldségfajok zöme egyéves (paprika, paradicsom), de van magtermesztés 

szempontjából kétéves is (sárgarépa, fejeskáposzta). Egyes zöldségfajok több évig helyben 

maradnak, ezek az évelő fajok (spárga, sóska). 

A zöldségfélék közé soroljuk azokat a sok munkát kívánó, lágyszárú, intenzív 

művelést kívánó növényfajokat, amelyek különböző részei (termés, levél, hajtás, gyökér) 

technikai átalakítás nélkül is (vagy egyszerű konyhatechnikai megoldásokkal elkészítve) 

emberi táplálékul használhatóak. 

Az egy főre jutó zöldségfogyasztásunk közepesnek tekinthető a 85-90 kg/fő éves 

fogyasztásunkat tekintve. Mivel a vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag zöldségfélék 

fogyasztása az egészséges táplálkozás alapfeltétele, ezért az egy főre jutó fogyasztás 

növekedése kedvező hatással lehetne a népesség egészségi állapotának javítására is. Egyes 

országokban a fogyasztás eléri a 150 kg/fő-t - ezt az egy főre jutó mennyiséget mi is 

előállítjuk, de a különbség exportra kerül. 

Termesztésük többféle ’szinten’ történhet. A hobbi kertészek számára kifejezetten 

örömöt jelent a házikertben történő foglalatosság, illetve a család friss, saját termelésű 

zöldséggel való részleges, vagy teljes ellátása. Esetükben jellemző, hogy sokféle fajt 

termesztenek. 

A termelők következő körét azok alkotják, akik a család ellátása mellett a felesleget 

már helyi piacokon, vagy ismerősök körében értékesítik. Itt már jellemzőbb egyfajta 

specializáció a fajok között. Jellemzően ez a kör az utóbbi időszakban egyre szűkül a 

jövedelem termelő-képességének csökkenése miatt. 

A harmadik körbe tartoznak a ’profi’ árutermelő kertészek, akik piacra termelnek, a 

megélhetésüket biztosítják a megtermelt áru értékesítése során. A legtöbb esetben viszonylag 

szűkebb fajszámmal dolgoznak, specializálódnak bizonyos fajok előállítására. 

Az ágazat specialitása, hogy a termesztés nem csak szabadföldi körülmények között, 

hanem termesztő-berendezésekben is folyik. A termesztő-berendezések lehetővé teszik a 

legkorszerűbb, akár talaj nélkül történő termesztést is, a hagyományos szabadföldi 

termesztésben elérhető termésmennyiségek többszörösét produkálva. 

A világon mintegy 400 zöldségfaj termesztése folyik. Természetesen az ökológiai 

tényezők és a fogyasztási szokások befolyásolják, hogy az egyes országokban mely fajok 

termesztése terjedt el. A fogyasztók számára ez a sokszínűség nagyon kedvező, hiszen a 



jelenlegi szállítási, kereskedelmi viszonyok lehetővé teszik, hogy ezek a zöldségfélék – az 

egzotikus gyümölcsökhöz hasonlóan – eljussanak a világ bármely pontjára. 

Magyarországon az ökológiai adottságok és a termesztési szokások alapján 40-50 

zöldségfaj termesztését teszik lehetővé, illetve ezen fajok termesztésének több évszázados 

hagyománya van. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a piaci igények, az export 

lehetőségek bővülésének hatására időről-időre ne jelennének meg újabb fajok az 

árutermesztésben.  

Az ország különböző tájegységeinek eltérő éghajlati viszonyai és talajadottságai miatt 

az egyes zöldségfajok más-más hangsúllyal szerepelnek a termesztésben. Az ország 

melegebb, napsütésben gazdagabb déli és középső vidékén jellemzőbb a meleg- és 

fényigényesebb kultúrák, mint például a paprika vagy a paradicsom termesztése, míg a 

hűvösebb, esetenként csapadékosabb vidékeken a hidegtűrőbb növények, például a 

káposztafélék, gyökérzöldségek termesztése lehet sikeresebb. Magyarországon az egyes 

vidékek eltérő adottságai következtében a zöldségtermesztő területek koncentrálódása eltérő. 

Zöldségtermesztő körzetről akkor beszélünk, ha az adott területen a növénytermelésből 

származó termelési érték mintegy 20%-át a zöldségnövények adják. A zöldségtermesztő 

körzetek kialakulása egymástól időben eltért, mivel a kedvező klíma- és talajadottságok 

(ökológiai tényezők) mellett más, gazdasági tényezők (ökonómiai tényezők) is szerepet 

játszottak kialakulásuknál, például a közlekedési – szállítási lehetőségek (vízi utak, később 

vasút, burkolt utak), nagyvárosok (piac) közelsége (Budapest, Győr, Debrecen). Jellemzően a 

körzetek egy részébe később konzervgyárak, majd hűtőipar is települt. Napjainkban, mint az 

Európai Unió tagállama, Magyarország komoly kihívásnak néz elébe a zöldségtermesztés 

területén, mind a jelenlegi piaci helyzetünk megtartása, mind pedig esetleges új piacok 

megszerzése tekintetében. Ez mindenképpen felértékeli a zöldségtermesztő körzetek szerepét, 

hiszen kiváló minőségű, jó ízű árut a legkedvezőbb klíma és talajadottságokkal rendelkező 

területeken tudunk előállítani. 

A hazánkban termesztett zöldségfajokból kb. 20-25 fajt termesztünk 100-100 hektárt 

meghaladó felületen, miközben a termesztés zömét 9-10 faj biztosítja, lefoglalva a 

zöldségtermő terület nagy hányadát. A szabadföldi termőterület nagysága alapján - a 2000 

hektárt meghaladó területen (2000-2010-es évek átlagában) termelt - legfontosabb 

zöldségfajaink a csemegekukorica, zöldborsó, görögdinnye, paradicsom, paprika (étkezési és 

fűszer), vöröshagyma, zöldbab és a sárgarépa. A szabadföldi termőterület kiegészül még a 

hajtató-felülettel, ahol a legfontosabb növényünk a paprika. 

A betakarított termés nagysága alapján (szintén az előzőleg említett 10 év átlagában) a 

fontossági sorrend: csemegekukorica, paprika és paradicsom (hajtatott és szabadföldi), illetve 

a görögdinnye. Esetükben a termés mennyisége meghaladja az évi 100 ezer tonnát fajonként. 

A termőterület nagysága és az előállított termésmennyiség nagysága - a 2011. évet 

leszámítva - az Európai Unióhoz történt csatlakozásunk óta csökkenő tendenciát mutat 

(megnövekedett a zöldség import), a szántóföldi terület 60-80 ezer hektár között ingadozik, 

amelyet 4000-5000 hektár hajtató felület egészít ki. A teljes termésmennyiség (szabadföldi és 

hajtatott zöldség) 1,5-1,6 millió tonna körül alakul.  

 

 



10.2. A zöldségfélék hőmérséklet- és fény-igénye 

 

 

10.2.1. Hőmérséklet  

 

 

A hőmérséklet nagymértékben befolyásolja a zöldségfélék szabadföldi termesztését, 

mivel a zöldségfajok hőmérsékleti igénye eltérő. Adott termőhelyen a hőmérsékleti viszonyok 

befolyásolják a fajok gazdaságos termeszthetőségét. A növények hőigényét több mutatóval is 

vizsgálhatjuk: átlaghőmérséklet, hatékony hőösszeg, biológiai nullapont. Ez utóbbi a 

növények fejlődéséhez szükséges minimális hőmérsékleti küszöbértékét fejezi ki. A hatékony 

hőösszeg a napi hőmérsékleti átlagértékek biológiai nullaponttal csökkentett értékeinek 

összege. Segítségével becsülhetjük meg a betakarítás várható idejét. Nagy jelentősége van 

még az utolsó tavaszi- és az első őszi fagyok várható idejének is, amelyek meghatározzák a 

melegigényes növények tenyészidejét. 

A növények hőmérsékleti optimum értékei („t”) eltérőek. A zöldségfajok számára 

szükséges optimális értékek alapján a zöldségféléket öt csoportba sorolhatjuk: 
 

 25 
◦
C: Sárga- és görögdinnye, uborka, spárgatök, paprika 

 22 
◦
C: Paradicsom, tojásgyümölcs, sütőtök, bab, kukorica 

 19 
◦
C: Cékla, hagymafélék, zeller, spárga 

 16 
◦
C: Sárgarépa, petrezselyem, pasztinák, cikória, borsó, fejessaláta, spenót, sóska, 

rebarbara 

 13 
◦
C: Káposztafélék, retek, torma. 

 

A meghatározott hőoptimumok a kifejlett növényekre vonatkoznak (nappali 

megvilágítás esetén), azonban eltérő fenológiai stádiumokban ez módosul. A „t” értékhez 

képest a növények számára optimális intervallumot a t±7 
◦
C képlettel adhatjuk meg. A 

csírázás idején az optimális hőmérséklet t+7 
◦
C, szikleveles állapotban t-7 

◦
C. Éjszaka az 

optimális érték szintén a t-7 
◦
C képlettel adható meg. Az optimálistól ±7 

◦
C-kal való eltérés a 

növények számára nem káros, visszafordíthatatlan fejlődési rendellenességeket nem okoz, 

feltéve ha a hőmérséklet visszaáll a fejlődési stádiumnak megfelelő értékre. 

 

 
10.1. ábra: Fagy hatása laskatök (Cucurbita ficifolia) növényre 

Forrás: Saját felvétel 



Ha az optimális sávot kiszélesítjük 7-7 fokkal pozitív és negatív irányba egyaránt 

(t±14 
◦
C), e sáv feletti és alatti hőmérsékleti hatások a növények számára már 

visszafordíthatatlan károsodást okozhatnak. Az alacsony hőmérséklet okozhatja a palánták 

növekedésének leállását, a növények megfagyását (10.1. ábra). A túlzottan magas 

hőmérséklet virágelrúgást, vagy akár a növény elszáradását is okozhatja. 

 

 

10.2.2. Fény 

 

 

A fotoszintézis alapja a fény. A tenyészidőszakban, szántóföldi körülmények között a 

fény hiánya nem okoz problémát (erőssége meghaladhatja a 35.000-40.000 lux-ot), túlzott 

mértéke esetenként napégést okozhat (pl. paprikán). Házikerti viszonyok között azonban már 

előfordulhatnak a kertnek olyan részei, ahol a fényellátottság kevesebb, tehát célszerű 

ismernünk az egyes fajok fényigényét. A zöldséghajtatásban szintén limitáló tényező lehet a 

fény hiánya a téli időszakban - egyrészt a nappalok rövidebbek, másrészt jellemzően több a 

borult napok száma, mint nyáron. Amíg a hőmérsékletet még rentábilisan biztosíthatjuk – 

például termálvízzel –, addig a mesterséges megvilágítás költségei már általában nem térülnek 

meg. A fényszegény időszakokhoz való alkalmazkodást a megfelelő faj- és fajta-választás, 

illetve a hajtatás idejének megfelelő kiválasztásával biztosíthatjuk. 

A zöldségfajok igénye a megvilágítás időtartamát és erősségét tekintve eltérő. A 

megvilágítás erőssége alapján megkülönböztethetünk nagy és közepes fényigényű, illetve 

árnyéktűrő növényeket. 

Nagy fényigényűnek azokat a zöldségféléket tekintjük, melyek fejlődéséhez legalább 

5000 lux fényerősségre van szükség. Virágzáskor azonban még ennél is nagyobb, 10.000-

15.000 lux-ra van szükségük a megfelelő terméskötéshez. Ide tartoznak a paprika, paradicsom 

és a dinnyefélék. 

Közepes fényigényűnek azokat a növényeket tartjuk, melyek fejlődéséhez legalább 

2500 lux megvilágításra van szükség. Ilyen fajok a vöröshagyma, bab, káposztafélék és az 

uborka. 

Gyenge fényben, félárnyékos körülmények között is jól fejlődik a spenót, sóska, 

torma, sárgarépa, zeller és a rebarbara. 

A megvilágítás időtartama alapján beszélhetünk rövid- és hosszúnappalos, illetve 

’nappalközömbös’ fajokról. Azokat a fajokat, amelyeknél a rövid nappalok (10-12 órás 

megvilágítás) váltja ki a virágzást, nevezzük rövidnappalosnak (csemegekukorica), azokat a 

fajokat pedig, amelyeknél 12-15 órás megvilágítás váltja ki a virágzást, hosszúnappalosnak 

nevezzük (káposztafélék). 

A növények fényenergiát használnak fel a fotoszintézishez, a fénysugárzás mértékét 

W/m
2
-ben fejezzük ki (1 W/m

2 
kb. 100 lux-nak felel meg). A fotoszintézis intenzitása 300-

500 W/m
2
-nél éri el a maximumot. 

Magyarországon a legjobban megvilágított területek az Alföld dél-keleti részén 

vannak. Ettől északra és nyugatra haladva a napfényes órák száma csökken. Nyári időszakban 

a termesztő berendezéseket a túl erős napsugárzás miatt árnyékolni kell. 

 

 



10.3. A zöldségfélék szaporítása 

 

 

A zöldségtermesztésben a következő szaporítási módokat alkalmazzuk:  

 

 Ivaros szaporítás, generatív szervekkel (mag) 

 Ivartalan szaporítás, vegetatív szervekkel (gyökér, sarjhagyma) 

 

Magvetéssel (ivaros) szaporíthatjuk a paradicsom, paprika, gyökérzöldségek, 

hüvelyesek, csemegekukorica, levélzöldség-növények, káposztafélék, vöröshagyma, 

kabakosok fajait. Magvetéssel történhet a kétéves, illetve az évelő növények szaporítása is: 

dughagyma, spárga. 

Vegetatív (ivartalan) módon szaporíthatunk zöldségféléket növényi részek végleges 

helyre történő ültetésével: sarjhagyma (fokhagyma), gyökérdugvány (torma), tőosztás 

(rebarbara) és ide sorolhatjuk a kabakosok, a paprika és a paradicsom oltását is. 

A zöldségtermesztés gyakorlatában a zöldségnövények szaporítása történhet többféle 

módon is – például helyrevetéssel és palántaneveléssel egyaránt – a káposztafélék, 

burgonyafélék, saláta, kabakosok, csemegekukorica esetében, vagy csak egyféle módon - csak 

állandó helyre történő vetéssel - szaporítjuk a gyökérzöldségféléket (zellert kivéve), 

hüvelyeseket, spenótot, illetve ivartalan úton a tormát (csak gyökérdugvánnyal). 

A növények elhelyezkedése egymáshoz képest többféle lehet (tőelrendezés): 

 

 szabálytalan (szórt vetés esetében)  

 négyzetes (fészkes vetésnél, palántázásnál) 

 soros  

 

A soron belül a növények elhelyezkedhetnek szórtan (egyenetlenül), vagy szemenként 

vetve, illetve palántázva azonos tőtávolságban. A sorok egymáshoz képest lehetnek egyforma 

távolságra (egyenletes sorelrendezés), váltakozva keskenyebb-szélesebb sorközökkel 

(ikersoros), a gépek kerekeinek taposását elkerülve, egy-egy sort kihagyva (művelőutas), 

illetve a zöldségtermesztésben hagyományosan ágyásos elrendezésben több sorban egymás 

mellett, majd egy nagyobb sorközt tartva következik a másik ágyás. 

Minden növény számára fontos, hogy mekkora tér áll rendelkezésre a fejlődéséhez – a 

föld feletti hajtásrészek, illetve a föld alatti gyökértömeg számára. Ennek megállapítására 

legegyszerűbben a rendelkezésre álló területet a talajfelszín síkjára vetítve a tenyészterület 

nagyságával határozhatjuk meg. A tenyészterületet alapvetően meghatározza a sor- és 

tőtávolság (cm-ben kifejezve) szorzata, amit cm
2
-ben adunk meg. Az állománysűrűség 

lényegében ennek a fordítottja, azt határozza meg, hogy egységnyi területen (ha, m
2
) mennyi 

növényt lehet elhelyezni. A tenyészterülettel kapcsolatban megállapíthatjuk, hogy a 

növényszám növelésével (egy bizonyos egyedszámig) a területegységre jutó termés 

mennyisége növekedik (kg/m
2
), míg az egy növényre jutó termésmennyiség (kg/növény) és 

általában a minőség csökken. A tenyészterület csökkenése a generatív részükért termesztett 

növények termésének koraiságát fokozza, a vegetatív részükért termesztettekét rontja. Azonos 

tenyészterületen belül a sor- és tőtávolság tág határok között változtatható a termés 

mennyiségének és minőségének lényeges változása nélkül, ez a tulajdonság a gépesíthetőség 

szempontjából tágabb lehetőségeket enged. 

 



10.3.1 Helyrevetés 

 

 

A magvetés időpontját befolyásolja a faj és fajta, az időjárási viszonyok, a levegő és a 

talaj hőmérséklete, melegigényes fajoknál az esetleges fagyveszély (utolsó tavaszi fagy), a 

talaj szerkezete és nedvességtartalma, a termesztéstechnológiai változat, és nem utolsó sorban 

a piac és a feldolgozóipar igénye. 

A vetés történhet kézzel (házikert, kisüzem) vagy üzemi viszonyok között géppel. A 

vetés mélységét meghatározza a vetőmag mérete (általában a nagyobb magvakat mélyebbre 

vetjük), a csírázás időtartama, a talaj szerkezete és víztartalma. 

A fontosabb vetési időszakok a szabadföldi zöldségtermesztésben: 

 Március elején (amint a talajra rá lehet menni): petrezselyem, sárgarépa, 

kifejtőborsó 

 Március közepén (5-8 
o
C-os talajhőmérséklet): hagyma, káposztafélék, további 

borsó szakaszok 

 Április (10-12 
o
C-os talajhőmérséklet): paprika, paradicsom, kabakosok, bab, 

őszi betakarítású fejeskáposzta, csemegekukorica, cékla 

 Június-augusztus (másodvetések): uborka, bab, cékla, csemegekukorica, kínai 

kel 

 Nyár végi (augusztus közepe): áttelelő hagyma 

 Szeptember-október (áttelelők): spenót, fejessaláta 

 

 

10.3.2 Palántanevelés 

 

 

A palántanevelés komoly hagyományokkal rendelkezik a zöldségágazatban. Előnye, 

hogy a fiatal növények kedvezőbb körülmények között fejlődnek, korábban indulhat a 

betakarítás, így korábbi, illetve több termést takaríthatunk be. A hosszú tenyészidejű fajok és 

fajták is termeszthetőek, jobb lehet a gép- és terület-kihasználás. Hátránya, hogy a palántákat 

szaporító berendezésben (fóliasátor, üvegház) neveljük, ami költségesebb, mint a szabadföldi 

helyrevetés. 

Palántanevelés esetén a magvetés időpontja függ a kiültetés időpontjától (hajtatás, 

korai szabadföldi termesztés, szabadföldi tömegtermesztés), a palántanevelés időtartamától 

(téli hónapokban hosszabb időt vesz igénybe a fényhiány miatt), a fajtól illetve fajtától, a 

környezeti tényezőktől (fény, hő, víz, tápanyag szintjétől), a palántanevelés módjától. A 

magvetés történhet kézzel, illetve géppel. A magvetés helye szerint történhet a termesztő 

létesítmény (pl. fóliasátor) talajába palántanevelő ágyban, szaporító ládában, tálcában, 

földlabdában (tápkocka, cserép, konténer). 

Palántanevelési módok különbözőek lehetnek. Tűzdelés nélküli palántanevelés: 

amikor a növényeket csak egyszer, a végleges helyükre ültetjük ki, vagy tűzdeléses 

palántanevelés: amikor a növényeket egy, vagy ritkán két alkalommal átültetjük a végleges 

helyükre történő kerülésük előtt. Előnye a hely és fűtőanyag megtakarítás, egyenletesebb 

növényállomány, hátránya a nagyobb kézimunka-igény.  



A palánták ápolási munkái során fontos a talaj- és léghőmérséklet szabályozása 

fűtéssel, illetve szellőztetéssel, az öntözés, a gyomirtás. Az edzéssel készítjük elő a palántákat 

a végleges helyre történő kiültetésre. Ennek részei a hőelvonás, vízelvonás (kevesebbet 

fűtünk, kevesebbet öntözünk, többet szellőztetünk). Az ültetés időpontját befolyásolják az 

időjárási- és klímaviszonyok (szabadföldön a hőmérséklet, hajtatásban a megvilágítás 

erőssége), a termesztés célja (időzítés), a palánták fejlettségi állapota. 

A fontosabb szabadföldi ültetési időpontok:  

 Március közepe - április eleje: káposztafélék, fejessaláta 

 Április vége - május közepe: paradicsom 

 Május közepe (tavaszi fagyok után): paprika, kabakosok 

 Május vége - június eleje: zeller, fejeskáposzta  

 Június közepe - július közepe: káposztafélék és egyéb másodnövények 

 Október közepe: áttelelő kelkáposzta  

 

Az ültetés hobbikertekben, kisüzemekben és hajtatásban főleg kézzel, szántóföldön 

üzemmérettől függően géppel történhet. 

 

 

10.4. Növényápolás 

 

 

Az ápolási munkák körébe tartoznak azok az agrotechnikai munkafolyamatok, 

melyeket a tenyészidőszakban végzünk el. Megkülönböztetünk ökotechnikai eljárásokat, 

melyek során a növény környezetét módosítjuk bizonyos határok között, közelítve a növény 

számára az optimálishoz, illetve fitotechnikai eljárásokat, melyek során közvetlenül a 

növényeken végzünk el ápolási munkákat. 

Ökotechnikai eljárások: 

 Éghajlat, időjárás kedvezőtlen hatásai elleni védekezés (árnyékolás, 

 fűtés, öntözés stb.) 

 Talajjal kapcsolatos eljárások (töltögetés, talajtakarás) 

 Növénytáplálás (fejtrágyázás) 

 Növények védelme (kártevők, kórokozók, gyomok) 

Fitotechnikai eljárások: 

 Termékenyülés és érés szabályozása (terméskötés elősegítése, 

 érésgyorsítás) 

 Növényi részek eltávolítása (metszés, levelezés)  

 Növények rögzítése (kötözés, hajtásrögzítés) 

 Halványítás (fóliatakarás, talajjal való takarás) 

 

 

10.5. Zöldségnövények betakarítása, piaci előkészítése 

 

 

A betakarítással végződik a termesztési folyamat, ezután lesz a megtermelt zöldségből 

eladható áru, lényegében a termelés eredményessége itt mérhető le. A zöldségnövények 

betakarításakor figyelnünk kell arra, hogy ezek a termékek általában gyorsan romlanak, 



sérülékenyek. A zöldségfajok egy részénél előfordul, hogy termésük nem egyszerre érik, vagy 

különböző érettségi állapotban takarítható be a felhasználási cél függvényében (pl. 

zöldhagyma, főzőhagyma). A betakarítás idejét a termés érettsége, a felhasználás módja, az 

időjárás, a szállítási távolság befolyásolja. 

Az érettség fogalmának meghatározásakor beszélünk biológiai érettségről és gazdasági 

érettségről. A biológiai érettség a botanikai termésre vonatkozik, akkor érett a termés, ha 

benne a magok már szaporításra alkalmasak. Így takaríthatjuk be a görögdinnyét, a 

paradicsomot. A gazdasági érettség az egyes fajok esetében mást jelenthet, de elsődlegesen a 

felhasználási cél határozza meg. A termény akkor szedhető, ha a fogyasztásra kerülő része 

elérte a felhasználási méretet, illetve beltartalma, külső megjelenése megfelelő. 

A betakarítási módok lehetnek kézi szedés, vagy gépi betakarítás, vagy ezek 

valamilyen kombinációja. Az egymenetes gépi betakarítást hasonlóan a gabonafélékéhez, itt 

is aratásnak nevezzük (zöldborsó, csemegekukorica esetében). 

A megtermelt árut a piacon történő értékesítésre elő kell készíteni. Mivel a 

zöldségeket emberi fogyasztásra szánjuk, szigorúan be kell tartanunk az ide vonatkozó 

szabályokat. A zöldségfélék áru-előkészítésének szabályait a Magyar Élelmiszerkönyv 

rendelkezései tartalmazzák, de természetesen figyelembe kell vennünk a piac igényeit is. 

Tisztítás során a termékre tapadt szennyeződéseket, felesleges növényi részeket 

távolítjuk el. Mértéke a fajok sajátosságai szerint eltérő lehet – földből kiszedett sáros 

sárgarépa vizes mosást igényel, míg egy hajtatásból származó paprika esetleg nem igényel 

különösebb tisztítást. Osztályozás során a termékre vonatkozó előírások szerint minőség és 

méret alapján válogatjuk szét a betakarított termést. Általában extra, első- és másodosztályú 

termék kerülhet forgalomba. A csomagolás többféle funkciót is ellát, a darabos áru egyben 

tartása mellett védi a terméket, illetve figyelemfelkeltő szerepe is lehet. A csomagoló anyagok 

sokfélék lehetnek: műanyag rekeszek, kartondobozok, zsugorfóliázott műanyagtálcák, papír- 

és műanyag zacskók. Ezek egy része kiskereskedelmi, más részük rakodási, szállítási célokat 

szolgálnak. A csomagoláson kötelezően fel kell tüntetni a termék fajtáját, minőségi osztályát, 

származási helyét. Feltűntethetnek reklámfeliratokat, egyéb információkat is (pl. biotermék). 

 

 

Ellenőrző kérdések 

 

Mi a zöldségnövények fogalma? 

Hogyan csoportosítjuk a zöldségféléket hőigényük szerint? 

Mit jelent, hogy egy növény rövid-, vagy hosszúnappalos? 

Mi a különbség a helyrevetés és a palántázás között? 

Hogyan csoportosíthatjuk az ápolási munkákat? 

Hogyan határozzuk meg az érettség fogalmát? 

 

Kompetenciát fejlesztő kérdés 

 

Milyen szempontokat venne figyelembe az állománysűrűség meghatározásakor? 



 

11. A főbb zöldségnövények termesztése 
 

 

11.1. Csemegekukorica 

 
 

A kukorica (Zea mays) őshazája a régészeti leletek tanúsága alapján Mexikó területén 

volt. Jelenleg vad alakja nem ismeretes. Európába 1493-ban Kolumbusz hozta. A magasabb 

cukortartalmú csemegekukoricát a XIX. század második felétől kezdték termelni Észak-

Amerikában. Jelentős növény, a világon 1 millió hektár feletti területen termelnek 

csemegekukoricát. Magyarországon a vetésterület az 1970-es évek elejétől indult 

növekedésnek, mivel a csemegekukorica keresett cikk lett a világpiacon. A kedvező 

exportlehetőségeket kihasználva a konzerv- és a hűtőipar is megkezdte a csemegekukorica 

feldolgozását. Jelenleg 20 ezer hektárt meghaladó felületen termesztjük. 

Táplálkozási értékét a borsóéhoz közelálló fehérje- (3,0-3,5%) és magas szénhidrát-

tartalma (15-20%) adja, emellett számottevő B1, B2, B3 és C-vitamin tartalommal, illetve 

magas kalcium tartalommal is rendelkezik. 

A növény hőigényét tekintve az ország egész területén termelhető, azonban a tavaszi 

felmelegedés kezdete, a késő tavaszi fagyok gyakorisága meghatározza a termeszthetőségét az 

egyes országrészekben. A magok keléséhez legalább 10 °C (a kényesebb fajtáknál inkább 12-

14 °C) talajhőmérséklet szükséges. Fejlődése 25°C-on a legkedvezőbb, betakarítását az első 

őszi fagyokig el kell végezni.  

Fényigénye, vízigénye magas, az egész ország területén a biztonságos termesztéséhez 

öntözni szükséges. Legkritikusabb időszak a címer (hím virágzat) megjelenése és a 

(nő)virágzást követő 10. nap közötti időre esik. 

Tápanyagigénye magas, a nagy zöldtömeg kifejlesztéséhez nagy mennyiségű káliumot 

és nitrogént igényel, illetve a gyökérfejlődéshez, a szemtermés kifejlődéséhez megfelelő 

foszfor-ellátás szükséges. A csemegekukorica a tápanyagban gazdag, mélyrétegű, semleges 

vagy enyhén savanyú (6,6-7,5 pH) kémhatású talajokon fejlődik legjobban. A jó 

termésbiztonság érdekében célszerű a jó vízgazdálkodású, könnyen felmelegedő talajokon 

termelni.  

A fajtákat a tenyészidejük, szemszínük, cukortartalmuk és a termesztési cél szerint 

csoportosíthatjuk. A tenyészidő alapján megkülönböztethetünk igen korai, korai, középkorai, 

középérésű, középkésői és késői fajtákat.  

A cukortartalom alapján a fajták három csoportba sorolhatók: normálédes (su), 

cukortartalom növelt (se) és szuperédes (sh2). Magyarországon a termesztés elsősorban 

amerikai fajtákra (’Yukon’, ’Jubilee’ és ’Commander’) alapozva indult meg, újabb 

normálédes fajta pl. a ’Spirit F1’ (Syngenta), szuperédes fajta a ’Shinerock F1’ (Syngenta). 

Az elővetemény lekerülése után végezzünk tarlóhántást. A csemegekukoricát célszerű 

25-30 t/ha adagú szervestrágyával frissen trágyázott területen termelni, tápanyagigényét 

műtrágyával biztosítjuk. 15 tonna bruttó termés képzéséhez 100 kg nitrogén (N), 45 kg 

foszfor (P2O5) és 120 kg kálium (K2O) szükséges Az alap műtrágya és a szervestrágya 

kijuttatása után ősszel 25-30 cm mélységű szántás szükséges. 

A friss piaci célra történő termesztés esetében fontos, hogy minél korábban kapjunk 

értékesíthető termést. A koraiság fokozására a tápkockás palántanevelést és a síkfóliás 

termesztést alkalmazhatjuk. 

A csemegekukorica 10°C feletti talajhőmérséklet esetén (szuperédes fajtáknál 12°C) 

vethető. Magyarországon a talajhőmérséklet általában április második felében éri el ezt az 



értéket. A friss piaci ellátást, illetve a feldolgozóipar nyersanyagigényét figyelembe véve 

célszerű szakaszos vetést végezni. A vetés mélysége függ a talajtípustól. Kötött talajon 

sekélyebben, 4-5 cm mélyre, lazább talajokon mélyebbre, 6-7 cm-re vessünk. A 

vetőmagszükséglet tenyészterülettől és ezermag tömegtől függően 10-25 kg/ha. 

Kézi betakarítás esetén (házikertben, kisebb gazdaságokban) fajtától függően 70-90 

cm sor és 20-25 cm tőtávolság ajánlható. Gépi betakarítás esetén a sortávolságot a 

betakarításnál alkalmazott géptípushoz kell igazítani (76-102 cm között).  

A kukoricatáblán a gyomok irtása és a talaj lazítása céljából végezhetünk kapálást a 

tenyészidőszak során 2-3 alkalommal. Jól sikerült vegyszeres gyomirtás esetén talajlazítás, 

levegőztetés céljára 1-2 sekélyen végzett kapálás elegendő, esetleg a kapálás el is maradhat. 

A kukoricatáblákon leggyakrabban előforduló gyomok: parlagfű, disznóparéj, csattanó 

maszlag, köles, szerbtövis és fenyércirok.  

A csemegekukorica termesztése során a természetes csapadék mellett évjárattól 

függően mintegy 100-250 mm vizet kell pótolni öntözéssel. A kukorica akkor fejlődik 

legjobban, ha a talaj szántóföldi vízkapacitásának 70-80%-áig telített vízzel. Virágzáskor a 

csemegekukorica különösen érzékeny a vízhiányra. Ilyenkor kisebb vízadagokkal, de 

gyakrabban öntözzünk. 

Az alaptrágyázáson felül vetéskor különböző adagú starter (indító) műtrágyázást 

végezhetünk (15-50 kg/ha N, 15-40 kg/ha P2O5, 15 kg/ha K2O) attól függően, hogy a talajban 

milyen könnyen táródnak fel a tápanyagok. A csemegekukorica a tenyészidőszak során 1-2 

alkalommal, 15-20 cm-es növénymagasság és címerhányás kezdetén kiadott összesen 25-40 

kg/ha hatóanyagú nitrogén fejtrágyát jól hasznosítja. A tápanyaghiányt a növények levelének 

állapota jelzi. Nitrogén-hiány esetén a levelek sárgulnak, a termésmennyiség csökken. A 

foszforhiányt a növények lilás elszíneződése mutatja. Kálium hiánya esetén a levélszélek 

megbarnulnak.  

A kukorica főbb betegségei és kártevői: 

Kukorica csíkos mozaik vírus (MDMV). Az erekkel párhuzamosan mozaikfoltosság 

alakul ki. Terméskiesést okoz, szemhiányos csövek képződnek. Levéltetvek és vírusgazda 

növények irtásával védekezhetünk. 

Golyvásüszög (Ustillago maydis). A száron, levélen, virágzaton egyaránt fejlődhet 

golyva. Korai fertőzés esetén a növény elpusztulhat. 

Kukorica toxikus fuzariózisa (Fusarium sp.). A korai fertőzés a csíranövények 

pusztulását okozhatja. Az érésben levő szemeken, csövön halványrózsaszín penészbevonat 

jelenik meg. A hibridek érzékenysége eltérő, vetésváltás, vetőmagcsávázás csökkenti a 

kártételt. 

Kukoricamoly (Ostrinia nubilalis). A károsítást a kukoricamoly hernyója okozza, a 

szár és a cső károsításával. Vegyszeres védekezés lehetséges. 

Gyapottok-bagolylepke (Helicoverpa armigera). Hernyói a csöveket károsítják. 

 

Frisspiaci értékesítésre a fajtákat 75%-os nedvességtartalomnál, feldolgozóipari célra 

72-73%-os nedvességtartalomnál takarítják be. A betakarítást 2-3 nap alatt be kell fejezni, a 

túlérés megelőzése miatt. A letört csövek gyorsan veszítenek eredeti minőségükből. Egy 

napos 20°C-on történő tárolás során a csemegekukorica cukortartalmának 1/2-1/3 részét is 

elveszítheti. Emiatt nagyobb távolságra már hűtőkocsiban célszerű szállítani. A 

csemegekukorica 0-5°C-on 3-8 napig tárolható, fajtatípustól függően.  

Frisspiaci értékesítésre az ép, csuhélevelekkel borított, szép sárga színű szemekkel jól 

berakódott csövek alkalmasak. A csöveket ládába, vagy raschel zsákba csomagolják. A ládák 

nagyobb mechanikai védelmet biztosítanak a kukoricacsöveknek. A feldolgozóipar a terméket 

minősíti, a termelő a csövek tömege alapján, a minősítés eredménye szerint korrigált árat 

kapja meg. 



11.2. Zöldborsó 

 

 

A borsó (Pisum sativum) a pillangósvirágúak családjába tartozó faj. 

Valószínűsíthetően az egyik legrégebb óta (4000-5000 éve) termesztett kultúrnövény. 

Őshazája Közép-Ázsia (Afganisztán, Irán), de már az őskorban elterjedt Európában, mivel 

találtak ásatások alkalmával Aggteleken, Svájcban és Németországban is (elszenesedett) 

borsó magvakat. Később a görög és római időkben fontos növényként említik. 

A borsó érett magja régóta fontos élelmezési cikk, korábban fontos fehérjeforrásnak 

számított az emberi táplálkozásban (jelenleg a nagyfokú húsfogyasztás ezt a szerepét 

csökkentette). A zöldborsó fogyasztása a múlt században indult meg, és a tartósítóipar 

kialakulásával jelentősége nagymértékben megnőtt. Napjainkban már inkább feldolgozott 

(konzerv és fagyasztott) formában vásároljuk, ami lehetővé teszi egész éves fogyasztását. 

A zöldborsó vetésterülete világviszonylatban 2 millió hektár felett van, 

Magyarországon 15 ezer hektár körüli területen termesztik. A veteményes kertekben korábban 

mindenütt megtalálható kedvelt zöldségféle volt, manapság a termesztési kedv némileg 

csökkent (szupermarketekben olcsón hozzáférhető fagyasztva, vagy konzerv formájában). 

Szántóföldi termesztése elsősorban a Tiszántúlon, illetve a Dunántúlon Fejér megyében 

alakult ki.  

Magas szénhidrát- (15 g/100g) és fehérjetartalom (5-6 g/100g), rostanyag, A, B1 B2-és 

C-vitamintartalom jellemzi. Jelentős mennyiségben ásványi anyagokat is tartalmaz. Az egy 

főre jutó zöldborsó-fogyasztás 7-8 kg körül van.  

Zöldborsóként a következő típusokat termesztjük: kifejtő-, velő és cukorborsó. 

A zöldborsó jelentőségét növeli, hogy gyökérzetén 2-6 mm nagyságú Rhizobium-

gümők fejlődnek (szimbiózis), egyrészt ellátva a zöldborsót nitrogénnel, másrészt a gyökér 

elhalása után gazdagítják a talaj N-készletét (120-130 kg/ha). 

Termése 5-15 cm hosszú, 5-11 db magot tartalmazó hüvelytermés, melyből a kifejtő- 

és velőborsó esetében a zsenge magvakat fogyasztjuk, míg a cukorborsó típusoknál hiányzik a 

hüvely falában kifejlődő erősebb pergamenszerű réteg, így azokat zsenge hüvelyes állapotban 

fogyasztjuk. 

Hosszúnappalos növény, rövid megvilágításban vegetatív, hosszú megvilágításban 

generatív szervei fejlődnek jobban. Nyári vetésben a hajtások rövidek maradnak. Hidegtűrő 

növény, magja már 2-3 °C-on csírázni kezd, fejlődésére azonban a 16±7 
o
C hőmérséklet az 

optimális. Fejlett növények komolyabb hideget is elviselnek.  

Vízigénye közepes, csírázáshoz a kifejtőborsók magtömegük 105- 110%-át, a 

velőborsók tömegük 150-155%-ának megfelelő vizet szívnak fel. Talajban nem válogatós, de 

nem bírja a mélyfekvésű víznyomásos területeket és a sovány homokot. Tápanyagigénye N-

ből 4 kg, P2O5-ből 1,5 kg, K2O-ból 2 kg 100 kg szemtermésre számítva. A borsó mészigénye 

nagy, mészszegény talajokon célszerű a meszezés. Mészhiány esetén a csírázás vontatott lesz, 

a növények nem fejlődnek megfelelően. 

Hazai viszonyaink közt a termesztők alapvető feladata, hogy helyes fajtasorrendben és 

fajtaarányban, szakaszos vetés alkalmazásával 30-35 napon át biztosítsák a feldolgozó ipar 

zöldborsó nyersanyagát. Üzemenként 5-8 fajta használata ajánlatos. Az időjárási körülmények 

miatt a középérésű fajták adják a legkiegyenlítettebb termésátlagot. Ipari borsófajta pl. az 

’Ambassador’, házikerti fajták a ’Garai korai’, ’Garai velő’ (Garafarm Kft.). 

Általában két kalászos közé kerül, nem bírja a monokultúrát. Rövid tenyészideje miatt 

kedvelt elővetemény uborka, cékla, spenót, káposzta előtt. 

A fejlődés kezdetén a borsó még nem tudja megkötni a levegő nitrogénjét, ezért ebben 

az időszakban a N-igényt műtrágyázással kell biztosítani. Ezt a vetéskor adjuk ki a magágy-

nyitással egy időben. A foszfor- és káliumműtrágyákat ősszel adjuk ki a területre.  



Az előveteménytől függően az indító talajmunka a tarlóhántás tárcsával, majd 

tarlóápolás következik tárcsával és gyűrűshengerrel. Őszi mélyszántás 25-30 cm mélységben, 

amelyet a sikeres gépi talajmunkák érdekében egyenletesen kell végezni. Tavasszal a 

magágykészítés egymenetben kombinátorral történik. Nagyon fontos a sima talajfelület 

kialakítása. A borsót szinte kizárólagosan helyrevetéssel termesztjük. Az üzemi sortávolság 

általában 12 cm, házikertben ennél szélesebb sortávra vetnek. 

A vetési időpont meghatározásánál figyelembe kell venni, hogy a konzervipari 

borsószezon 30-35 napos. A tavaszi vetés február végén indul és április 10-ig befejeződik. 

A zöldborsó 4,4 
o
C alatt nem fejlődik, ezért ezt a hőmérsékletet küszöbértéknek 

tekintjük. Az egyes fajták tenyészidejét a hőegységszámítással előre megtervezhetjük és a 

tenyészidő folyamán az időjárás változásai szerint korrigáljuk. A 4,4 
o
C feletti hőmérsékletet 

vesszük csak figyelembe a számításnál. A napi hőegységek összeadásával kapott halmazati 

érték adja a fajta hőmennyiség-összegét, amely állandó. Termesztett fajtáink hőösszeg-igénye 

620-860 
o
C hasznos hőegység között változik. A termesztendő fajta ismert hőigénye alapján 

meghatározzuk a várható betakarítás időpontját. Ebből visszaszámolva vetjük a következő 

szakaszokat. Egy fajtából az előző szakaszt csak akkor követheti a másik vetése, ha a vetési 

időpontok között felhalmozódott 30 
o
C hasznos hőegység.  

A vetés mélysége 5-8 cm, a csíraszám 1-1,2 millió/ha. Öntözés általában nincs, de ha 

lehetőség van rá, virágzás, hüvelyfejlődés idején célszerű 30-40 mm öntözővizet kiadni. 

A zöldborsó másodvetésben is termeszthető, amire elsősorban a korai, középkorai 

fajták az alkalmasak. Június végi, július eleji vetésből szeptember-októberben szedhetünk 

borsót. 
Fontosabb kórokozói a borsó mozaik vírus (PMV), borsó enációs mozaik vírus 

(PEMV), fuzáriumos hervadás (Fusarium oxysporum f. sp pisi), lisztharmat (Erysiphe pisi). 

Fontosabb kártevői a zöldborsó levéltetű (Acyrtosiphon pisi), borsóormányos (Tychius 

/Aoromius/ quinquepunctatus), borsómoly (Laspeyresia nigricana) és az akácmoly (Etiella 

zinckenella). 

Házikertben kézzel szedjük, ipari célra géppel történik a betakarítás. A 200 g-nál 

kisebb ezermagtömegű fajták nem jók a kézi szedésre. A korai és középkorai fajtáknál 0,6-0,9 

kg, a középkésői és késői fajtáknál pedig 0,8-1,5 kg hüvelytermés várható 

négyzetméterenként. 

A zöldborsó legfontosabb minőségi értékmérője a zsengeség. A konzervipar ezt 

finométerrel, a hűtőipar és a nemzetközi gyakorlat tenderométerrel határozza meg. Mindkét 

műszer azonos elven működik, kis tartályba helyezett zöldborsószemeken áthaladó 

fémpálcikák áthatolásához szükséges erőt méri és fokban jelzi. (1 F° /finométer fok/ ≈ 3 T° 

/tenderométer fok/).  

Minőségi osztályok: 45 F°-ig kiváló, 55 F°-ig I. osztályú, 63 F°-ig II. osztályú a 

zöldborsó. A feldolgozóipar 35-50 F°-u nyersanyagot igényel. A borsó tömege az érésben 

fokozatosan nő /0,7 t/ha/ zsengesége pedig romlik /8 F° naponként/, mivel a cukor 

keményítővé alakul át. 

A legjellemzőbb betakarítási mód az egymenetes betakarítás borsókombájnnal, vagy 

ritkábban átalakított gabonakombájnnal.  

Az 1980-as évek elején jelentek meg Magyarországon az első önjáró, fésülő 

szedőszerkezetű, egymenetes betakarítást végző zöldborsókombájnok. Ezekre a több belső 

dobbal ellátott cséplőszerkezet a jellemző, velük a zsengébb zöldborsó sokkal kisebb 

veszteséggel, jobb minőségben takarítható be. Az egymenetes betakarítást akkor érdemes 

elkezdeni, amikor a borsószem zsengesége a 45 F°-ot eléri. Lehetséges többmenetes 

betakarítás is, ekkor külön lépésben történik a rendrevágás, a rendfelszedés és a cséplés.  

Hektáronként átlagosan 5-6 tonna szemterméssel számolhatunk, amit a szemnagyság, 

zsengeség, stb. jelentősen módosíthatnak. 



11.3. Görögdinnye 

 

 

A görögdinnye (Citrullus lanatus) feltehetően a trópusi Afrikából származik, vad 

alakjai azonban Indiában is megtalálhatók. Termesztéséről már az ókori Egyiptomból is 

vannak adatok.  

Magyarországon a dinnyetermesztésnek régi hagyományai vannak. Budai vári 

ásatások során talált, a XIII. századból származó görögdinnye magok az akkori 

dinnyetermesztés tárgyi bizonyítékai. A török megszállás idején a megtelepedett törökök 

drinápolyi és szmirnai dinnye-magvakat hoztak és termesztettek. A világhírű világutazó, Evlia 

Cselebi a Gyula környéki dinnye finomságáról írt. A XIX. század a magyarországi 

dinnyetermesztés felvirágzásának kora, megalakítják a "Magyar Dinnyész Egyletet", melynek 

célja a termesztés korszerűsítése, új fajták vizsgálata és elterjesztése.  

A görögdinnye összes termőterülete a világon 3,4 millió ha, a legnagyobb termelő 

Kína, az összes termés több, mint 50%-át adja. Magyarországon 6000-7000 hektáron 

termesztjük, emellett jelentős az importunk Görögországból és Spanyolországból. (Ez 

általában a május-július közti időszakra esik.)  

A dinnyetermesztő körzetek kialakulását a klímatikus, edafikus és közgazdasági 

tényezők határozták meg (Alföld, Heves megye, Tisza-vidék, a Dunántúlon Tolna és Baranya 

megye). Jelentősebb termőhelyei Csány, Hort, Medgyesegyháza, Vajszló, Sellye települések. 

A görögdinnye táplálkozási jelentőségét fokozza a nagy cukortartalma, 9-12% cukrot 

tartalmaz. Ásványi anyagok közül kálium, nátrium, kalcium, vas, kén és foszfor találhatók a 

dinnyében. Vitaminok közül a B6 és C-vitamin tartalma érdemel említést. Jó emésztést, 

kedvező gyomor- és bélműködést biztosít és vízhajtó hatása is közismert. A termés jelentős 

mennyiségű vizet tartalmaz. A görögdinnye-fogyasztás 4-5 kg/fő.  

A görögdinnye hőoptimuma 25±7 °C. Csírázása idején a 7 C° eltérés az optimális 

hőigénytől fejlődési rendellenességet okozhat. Szabadföldi magvetéskor a 

talajhőmérsékletnek minimum 14-15 °C-nak kell lenni. Hideg talajban a csírázás nem indul 

meg, a talajban élő szaprofita gombák elpusztítják a csíranövényt. A görögdinnye a 

fényigényes növények csoportjába tartozik. A nyári időszakban a természetes fényintenzitás 

elegendő a dinnye fejlődéséhez, de 5 ezer luxot meghaladó fényerősség szükséges a virágok 

kötődéséhez. 

A görögdinnye nagy vízfelhasználású növényfaj. Az erősen fejlett gyökérrendszere a 

lombozatot ellátja a szükséges vízmennyiséggel. Termesztéséhez jó vízgazdálkodású, levegős 

talajt kell választani, így kapunk rendszeresen nagy terméshozamot. 

Tápanyagigényes növény, de a túl sok nitrogén a terméskötést gátolja, és virágelrúgást 

okozhat. A dinnyehéj és hús káliumtartalma nagy, míg a magban a N és P felhalmozódás 

jelentős. A görögdinnye 1 tonna termésre számítva 1,3 kg N-t, 0,3 kg P2O5-t és 1,8 kg K2O-t 

von ki a talajból. Tápanyag visszapótláskor figyelembe kell venni a talaj típusát is. A 

görögdinnye számára a talaj optimális pH értéke 6,5-7,5 közötti. A dinnye szereti a védett, 

szélárnyékos helyet. Vetésforgóban a gabonafélék után érzi jól magát, de jól termeszthető a 

hüvelyes növények után is. A talajuntság elkerülése érdekében 4-5 évig ugyanarra a helyre ne 

ültessünk, vagy vessünk görögdinnyét.  

A talajművelés a főnövény lekerülése után azonnal a tarlóhántással kezdődik, melynek 

mélysége 6-10 cm. Célja alkalmassá tenni a talajt a nyári és nyárvégi csapadék befogadására 

és tárolására. Az őszi szántás mélysége a görögdinnye alá 30-35 cm legyen. Szükség esetén 

altalajlazításra is sor kerülhet. A jó vetőágy jellemzői az aprómorzsás szerkezet, az 

ülepedettség, a sima felszín, a gyommentesség. Ezt a talajszerkezetet ültetés vagy vetés előtt 

tárcsázással, simítózással, illetve kombinátorral biztosítani kell. 

A görögdinnye tápanyagigénye nagy, a szervestrágyát különösen meghálálja. 



Területtrágyaként 30-50 t/ha, sortrágyaként 15-25 t/ha, fészektrágyaként 3-10 t/ha szerves 

trágya mennyiség szükséges, melyet 200-600 kg/ha vegyes műtrágyával egészítünk ki 

(talajtípustól, tervezett termésmennyiségtől függően). A tenyészidőszakban fejtrágyázással 

javíthatjuk a termelés eredményességét.  

A ’fészekkészítés’ a kisüzemi dinnyetermesztés sajátos munkája. Tavasszal a vetés, 

illetve a kiültetés előtt 1-2 héttel készítjük el a fészkeket a következőképpen: kijelöljük a 

dinnyefészkek helyét 1 x 1,5 vagy 1,5 x 2 m-re, a fészkek helyén ásóval 30 cm mélyen a 

földet kiemeljük és földdé érett szerves trágyát (vagy komposztot) teszünk a fészek aljára, 

majd befedjük földdel. Ültetéskor a biztonságos eredés érdekében a fészkeket beöntözzük és 

ebbe a sáros, pépes talajba ültetjük bele a földlabdás növényeket. 

A görögdinnye-termések a 2 kg-ostól a 15 kg-os terméstömegig (fajta, 

termesztéstechnológia függvényében) is megnőhetnek. Alakjuk lehet kerek, ovális, megnyúlt 

hengeres. A terméshéj színe a fehéres-zöldtől a sárga és sötétzöld különböző árnyalatáig 

terjed. Gyakori a csíkozottság, a márványozottság. A termesztett görögdinnye-fajták általában 

hibridek. A fajtákat a termés héjszíne, alakja és hússzíne alapján csoportosíthatjuk. A 

fajtatípusonkénti csoportosítás szerint megkülönböztetünk csíkos (Crimson típusú), pl. 

’Topgun F1’ (SG), sötétzöld (’fekete’) héjú (Sugar Baby típusú) pl ’Imagination F1’ (SG), 

márványozottan erezett héjú (Charleston típusú) és magnélküli (triploid) dinnyéket. A hazai 

vásárlók egyre inkább a kisebb méretű dinnyéket keresik.  

A görögdinnye szaporítása helybevetéssel, palántázással, oltással történik (11.1. ábra). 

 

 
11.1. ábra: Oltott görögdinnye növény 

Forrás: Saját felvétel 
 

A helyrevetés a szabadföldi termesztésben, a palántanevelés pedig a korai 

termesztésben, hajtatásban elterjedt. Az oltás az utóbbi időben egyre terjed, fontos szerepet 

játszik a termőképesség emelésében. Hazai dinnyetermesztésünket a palántáról történő 

szaporítás jellemzi. A palántanevelés célja, hogy a szedés és az érés kezdetét előbbre hozzuk, 

a termesztés biztonságát fokozzuk. A görögdinnye palántaneveléséhez 1 ha-ra átlagosan 0,5 

kg vetőmag szükséges. Palántanevelés időtartalma 4-6 hét. A vetés időpontja április eleje. 



A palántát nevelhetjük gyepkockában (5 x 5 cm), tápkockában, cserepekben vagy 

műanyag edényekben, műanyagtálcán. A kiültetés előtt 2 héttel az edzést el kell kezdeni. 

Célja a palánták külső, "külterjes“ körülményekhez szoktatása. Kiültetése fóliás takarással IV. 

20-tól, takarás nélkül V. 10-től, az utófagyok után történjen. 

A dinnye állandó helyre vetését április 5-25. közötti időszakban (időjárási 

viszonyoktól függően) kell elvégezni. Helybevetésnél célszerű az előcsíráztatott vagy 

duzzasztott mag vetése. "Élhetetlenül" csírázó mag, cserepesedésre hajlamos talajon rosszul 

kel, ezért célszerű a talajfelszín megtörésével segíteni a kelést. Helyrevetés esetén 3-5 kg/ha 

vetőmag szükséges. 

A kiültetést hagyományos módon kézzel, vagy géppel lehet elvégezni. A vegetáció 

alatt gondoskodni kell a gyomirtásról és a megfelelő mennyiségű öntözővízről.  

A görögdinnye növény védelme során gondot kell fordítani a kórokozók és kártevők 

elleni védelemre. Jelentősebb kártevők a gyökérgubacs-fonálféreg (Meloidogyne spp.), 

drótférgek (Elateridae), uborka levéltetű (Aphis gossypii), közönséges takácsatka 

(Tetranychus urticae). A fontosabb kórokozók a dinnyemozaik (WMV), uborka mozaik vírus 

(CMV) (esetükben a vírus-vektorok ellen védekezzünk), dinnye-peronoszpóra 

(Pseudoperenospora cubensis), dinnye-lisztharmat (Erisyphe cichoracearum, Sphaeroteca 

fuliginea), dinnye didimellás betegsége (Didymella bryoniae), dinnye kolletotrihumos 

betegsége (Colletotrichum orbikulara), dinnye fuzáriumos hervadása (Fusarium oxysporum f. 

sp. niveum). 

Termésszedés a virágzástól számítva 30-50 nap múlva következik be. A görögdinnye 

termése utóérésre nem képes. Ez a szedés megfelelő időpontjának kiválasztását nehezíti. Az 

érés jelei: a hasi, talajjal érintkező részén érett, sárgás szín jelenik meg, héjszíne sötétebb, 

fényesebb lesz, a terméskocsány száradni kezd, stb. 

Legbiztosabb módszer a (kicsi) termés megkarcolása, vagy bejelölése. Ez lehetővé 

teszi az egy napon történő nagy tömeg szedését. Várható termésmennyiség 10-40 t/ha. 

 

 

11.4. Étkezési paprika 

 

 

A paprika (Capsicum annuum) őshazájának Bolíviát tartják, innét indult az amerikai 

kontinensen északra és délre, majd a felfedezők Európába is áthozták 1493-ban. Hozzánk a 

XVI. század közepe táján került. A nagyobb bogyójú étkezési paprika típusokat a 

Magyarországra települt bolgár kertészek hozták be a XIX. században Szeged térségébe, 

ahonnét fokozatosan elterjedtek az országban.  

Világviszonylatban 1,8 millió hektáron termesztik a paprikát, a legnagyobb termelője 

Kína. Magyarországon összesen mintegy 3000 ha-on termeljük szabadföldön és hajtatásban. 

Az egy főre jutó fogyasztás 10 kg körül van. A paprika legjelentősebb vitaminjai a C-

vitamin (150-250 mg/100 g), az A, B1 B2 és P vitamin. Csípősségét a kapszaicin adja, 

amelynek fontos étrendi (étvágyjavító, emésztést segítő) hatása és gyógyászati alkalmazása 

közismert. (A világ jelenlegi legcsípősebb paprikája a ’Trinidad Moruga Scorpion’ fajta.) 

A paprikát szinte egész évben fogyasztjuk friss, vagy feldolgozott formában, a paprika 

készítmények egész sora teszi változatossá étkezésünket. Legismertebb a lecsó, a 

savanyúságok, pritamin készítmények, paprikakrémek, ízesítők. A paprikát nagyon sokan 

„hungarikumnak”, a magyar étkezés alapvető elemének tartják.  

Az étkezési paprika hazai termesztése Csongrád, Békés, Bács-Kiskun, Pest, Szolnok, 

Heves valamint Tolna és Baranya megye területén folyik. Házi kerti fólia alatti termesztése 

szinte az egész országra jellemző. 



A paprika hőigénye magas, hőoptimuma 25 
o
C. A csírázáshoz 25-30 

o
C az optimum, 

35 
o
C felett nem köt termést, a 10 

o
C alatti hőmérsékleten pedig a legtöbb fajta csak vegetál. 

Fényigénye fajtánként eltérő, de 5000 lux feletti megvilágítás-erősség, és 13-14 óra 

megvilágítási tartam szükséges a normális fejlődéséhez. A vízigénye nagy, ezért hazánkban a 

biztonságos termesztés feltétele a megfelelő vízellátás. A tenyészidőszak alatt 650-700 mm 

vizet tartanak elegendőnek a növény számára. A tápanyagigény tekintetében a paprika 

igényes növény. A paprika a tápanyagban gazdag, középkötött vályogtalajokon fejlődik 

legjobban. A jól felmelegedő barna homoktalajok a korai termesztésnél kedvezőek. Kémhatás 

szempontjából a gyengén savanyú, vagy közömbös talajok a kedvezőbbek. Erősen meszes 

talajokat a paprika nem kedveli. 

A paprika előveteménye szabadföldön leggyakrabban valamelyik őszi kalászos. 

Számításba jöhet még borsó, bab, egyéb nem rokonfajú zöldségnövény. A paprika 4 éves 

forgóban mindig a frissen trágyázott szakaszba kerül, legalább 15-20 t/ha
 
szerves trágya 

kiszórását tervezzük. 15 tonna/ha paprika 50 kg N, 50 kg P2O5 100 kg K2O hatóanyaggal 

tervezhető hektáronként. Ha nagyobb termésátlaggal számolunk, a hatóanyagot arányosan 

növelni kell. Ősszel a nitrogénből csak annyit adjunk ki, ami a talajban levő szerves anyag 

bomlását gyorsítja, a többit a tenyészidő alatt fejtrágyaként adjuk ki. A foszfor 30%-át ősszel, 

a többit ültetéskor és a terméskötés idején megosztva adjuk ki. A kálium ősszel kiszórható 

teljes mennyiségében, kivéve a humuszban szegény talajokat, ahol a tervezett mennyiség felét 

ősszel, a másik felét a tenyészidőben kell kijuttatni. Az elővetemény (gabona) után 

tárcsázzunk. Ősszel a szerves- és műtrágya kijuttatása után a területet a paprikasorok tervezett 

irányára merőlegesen 32-36 cm mélyen felszántjuk. 

Fajtái változatosak, több alakkörbe tartoznak. A kedvelt fehér un. tölteni való (TV) 

szabadföldi típusok pl. a ’Rezisztens keszthelyi’ (Pannon Egyetem /PE/), ’Fehérözön’ (ZKI) 

régóta termesztésben vannak. Újabb fajták a ’Senator’ (PE - Bp.-i Kertimag) (11.2. ábra), a 

’Garai fehér’ (Garafarm). Ismerjük még a kosszarvú, alma-, és paradicsom alakú típusokat is. 

 

 
 

11.2. ábra: ’Senator’ paprikafajta 

Forrás: Saját felvétel 

 



A paprikát zömmel palántaneveléssel, kisebb részben helyrevetéssel szaporítják. 

Biztonságosan fűtött fóliában 20 
o
C talajhőmérséklet tartással oldható meg. A megfelelően 

előkészített magágyban 10 g/m
2
 vetőmagot vetünk el. A palántanevelés 6-8 hetet vesz 

igénybe. Ügyelnünk kell a növények folyamatos fejlődésére, vigyázni kell, hogy ne vénüljön 

el a palántaállomány. A vetési idő március közepe. Soroló deszkával vagy hengerrel 5 cm-es 

kis barázdákat képezünk, ezekbe szórjuk a magot, majd rostált, fertőtlenített takarófölddel 

betakarjuk és finoman porlasztott vízzel beöntözzük. A 18-20 
o
C-on tartott paprikamag 10-14 

nap alatt kikel. Általában az öntözést ilyenkor kell megkezdeni, a gyengén kelő foltokat külön 

is öntözzük. A palántanevelés folyamán rendszeresen szellőztessünk, szikleveles korában 18 
o
C hőmérséklet elegendő. Az edzést 10 nappal a tervezett kiültetés előtt kell megkezdeni. 

Fokozott szellőztetés (éjjel is) és szárazon-tartás hozzászoktatja a palántákat a szabadföldi 

körülményekhez. 

Az ültetés tipikus ideje május közepe. Olyan ültetőgépet használjunk, amelynek 

öntözőberendezése is van. 1 hektár területre 2 kg vetőmagból 120-150 ezer tövet számítunk. 

A folytonnövő fajták esetén 100 ezer tő/ha az állománysűrűség.  

A paprika helyrevetésének ideje szabadföldön április 10-20. között van. 30-40 napos 

csírázási időt feltételezve a kelés május közepén következik be. Szemenként vetőgéppel 2 cm 

mélyen, folyóméterenként 25 db jól csírázó magot vetünk el. A júniusi sorkapálás idején kézi 

tőszámbeállítást végzünk. 15 növényt hagyunk meg folyóméterenként. Determinált fajtáknál 

250-350.000 növény, folytonnövőknél 170-200.000 növény az optimális tőszám. 

A paprika melegigényes növény, öntözése tehát a környezet hőmérsékletével, illetőleg 

a paprika által hasznosított hőösszeggel szorosan összefügg. Nappal 20 
o
C

 
éjjel 14 

o
C alatti 

hőmérsékletek esetén ne öntözzünk, mert a növény lehűtésével több kárt okozunk, mint 

amennyit a vízpótlással javíthatnánk. Az öntözés 30-40 mm vízadagokkal történjen. Általános 

szabály, hogy a talaj vízkapacitásának 70% körüli telítettségét kell biztosítani. Ha nincs 

csapadék, akkor júniusban 10-14 naponként, július-augusztusban pedig 5-10 naponként 

öntözzünk.  

A palánták kiültetése után az eredés folyamatában kultivátorral lazítsuk a sorköz 

talaját 4-5 cm mélyen. Ezt a műveletet minden öntözés és eső után meg kell ismételni. 

Júniusban legalább egy kézi sorkapálás, később még egy gazoló kapálás szükséges a 

paprikatábla gyommentesen tartásához.  

A paprika fontosabb betegségei: vírusbetegségek a dohány mozaik vírus (TMV), 

uborka mozaik vírus (CMV), baktériumos betegségek a Xanthomonas vesicatoria, 

Pseudomonas sp. A palántadőlést legtöbbször a Rhizoctonia solani okozza. A kiültetés után a 

paprikatáblán is szükséges lehet a gombabetegségek elleni védekezés. Számítani lehet a 

Fusarium sp., Verticillium sp. fertőzésre, valamint virágzástól a magházpenészt okozó 

Alternaria alternata fellépésére is (almapaprika, paradicsompaprika). A szívókártevők közül 

leggyakrabban a levéltetű fajok (Aphididae) okozhatnak problémát.  

A termény értékesítési szempontjainak megfelelően a paprikát gazdasági érettség 

(fajtára jellemző kifejlett kemény tapintású bogyó) vagy biológiai érettség (piros vagy sárga) 

állapotában kell szedni. A virágzástól a gazdasági érettségig 35 nap, majd a biológiai 

érettségig további 25 nap szükséges. 

A fehér fajták első szabadföldi szedése július végén esedékes, a pirosan szedett fajtáké 

szeptember eleje. Helyrevetett állományoknál augusztus végén kezdődhet a szedés.  

A paprikát üzemben kéthetenként célszerű szedni, utána fejtrágyázás - öntözés, 

kultivátorozás következhet, ami a bogyók fejlődésének folyamatosságát biztosítja. Szedés 

közben is indokolt lehet a növényvédelem, ilyenkor a várakozási idő fokozott betartására 

ügyelni kell. A szabadföldi paprika várható termésmennyisége 20-25 t/ha.  

 

 



Ellenőrző kérdések 

 

Honnan származik a csemegekukorica és az étkezési paprika? 

Honnan származik a zöldborsó és a görögdinnye? 

Mekkora felületen termesztik a világon és Magyarországon a csemegekukoricát, 

étkezési paprikát, a zöldborsót és a görögdinnyét? 

Milyen zöldségfajtákat ismer? 

Milyen szaporítási lehetősége van a csemegekukoricának? 

Milyen betakarítási módok lehetségesek a zöldborsónál? 

Lehetséges-e oltott görögdinnye növényeket készíteni? 

 

Kompetenciát fejlesztő kérdés 

 

Hogyan állítana össze egy vetéstervet Magyarország déli fekvésű területére? 



12. Gyümölcstermesztési alapismeretek 
 

 

12.1. A gyümölcstermő növényeink morfológiája 

 

 

A gyümölcstermő növényeinket a föld feletti részek alakulása szerint a következő 

módon csoportosíthatjuk: 

 

FATERMETŰEK: Főtengelyük a fatörzs, ezen helyezkednek el az ágak, melyek a 

koronát alkotják. A törzsön az első elágazás feletti részt sudárnak hívjuk.  A sudáron az 

oldalelágazások szórt állásban vagy csoportosan helyezkednek el. Legtöbb gyümölcsfajnál 

határozott csúcsi dominancia érvényesül. Ide tartoznak: alma, körte, cseresznye, meggy, 

őszibarack, szilva, kajszi, mandula, dió, és a gesztenye (12.1. ábra). 

 

 
12.1. ábra:  A fatermetű gyümölcstermő növények részei 

a/. fővezérvessző, b/. ikervezérvessző,  c/. mellékvezérvessző  d/. oldalvezérvessző, e/. 

termőgally, f/.fattyúvessző,  g/. gyökérsarj, h/. tősarj, j/. gallérágak ( térkitöltő elágazások) 

 
CSERJÉK: Nincs főtengelyük, a talajfelszínhez közel ágaznak el. Különböző korú 

termőgallyakból áll, s a rendszeres ritkító metszéssel törekedni kell az optimális vegetatív- 

generatív egyensúly megteremtésére. A cserjéket is lehet törzses fácskává nevelni (alanyokra 

oltva), de a cserjetörzs hiányában a koronarészek megújulása gyengébb, az ilyen fácskák 

hamar elöregszenek. Ilyen a naspolya, mogyoró, ribiszke és a köszméte (12.2. ábra). 



 
12.2.. ábra: Gyümölcstermő cserjék részei 

a/. tővessző, b/. termőgally, c/. cserjetörzs, d/. járulékos gyökérzet 

 
FÉLCSERJÉK: Főtengelyük nincs, de szemben a cserjékkel már a földben elágazó 

hajtásokat nevelnek, melyek alsó része fásodik, a felső része lágy szárú. Az első évben a föld 

alatti szárból hajt ki a növény sarjakat, majd ez a következő évben termést hoz, azután 

elszárad, elpusztul, el kell távolítani. Ilyen a málna és a szeder (12.3. ábra). 

 
12.3. ábra: Gyümölcstermő félcserjék részei 

a/. termővessző ( tővessző eredetű ), b/. termővessző ( gyökérsarj eredetű ), c/. letermett 

termővessző, d/. alapi rügyek, e/. járulékos gyökérzet 

 

LÁGYSZÁRÚAK: évelő növények, de föld feletti részeik csak egy évig élnek és az 

áttelelő gyöktörzsből minden évben új lombot hoznak. A gyökértörzsből fejlődő indákkal 

szaporodik.  Ilyen gyümölcstermő növényünk a szamóca.  

 

A különböző gyümölcsfajok termőrészeinek bemutatása (12.4. ábra) 

 

Az almának és a körtének a legfontosabb termőrészei a következők: 

Dárda: rövid termőrész körülbelül 2-3 cm hosszú, csúcsán többnyire vegyes rügy 

található. Vegyes rügynek nevezzük azt a rügyet, melyben a hajtás és a virágkezdemény is 



megtalálható, tehát hajtás és virág, vagy virágzat is fejlődik belőle. A dárda többek között az 

egyik legértékesebb termőrésze az almatermésűeknek. 

Termőbog, vagy termőkalács: többéves rövid. pár centiméter hosszú termőrész, 

melyen vegyesrügy, vagy vegyesrügyek, virágrügy (melyből csak virág, vagy virágzat 

fejlődik), vagy virágrügyek.  Ezeken a termőbogokon több éven keresztül kaphatunk termést. 

Általában a jól látszik is rajtuk a gyümölcskocsány kapcsolódási helye.  Ezeken a 

termőbogokon más termőrészek, dárdák, sima termőnyársak, vagy akár középhosszú 

termővesszők is képződhetnek. Termés szempontjából a 2-3 éves termőbogok a 

legértékesebbek. 

Sima termőnyárs: körülbelül 5-10 cm hosszú termővessző, melynek az oldalán is 

találhatók rügyek, csúcsán vegyesrügy, esetleg hajtásrügy található (hajtásrügy, melyből 

hajtás fog képződni). 

Középhosszú termővessző: körülbelül 10-40 cm hosszúságú termővessző. Csúcsrügyei 

legtöbbször vegyesrügyek.  Oldalán többnyire hajtásrügyek találhatók. 

Az őszibarack tulajdonságaiban eltér az eddig ismertetett csonthéjasoktól. 

Termőrészei közül legértékesebbek a középhosszú és a hosszú termővesszők, melyeken 

jellegzetesen  csoportokban találhatók a rügyek.  Általában egy rügyalapon három rügyet 

találhatunk egymás mellett. Többnyire a két szélső virágrügy a középső pedig hajtásrügy. 

Azokat a vesszőket, melyek szépen be vannak rakódva ilyen hármas rügyekkel, teljes 

termővesszőnek, amelyek csak kettős rügyekkel, vagy magánosan álló virágrüggyel van 

berakódva hiányos termővesszőnek nevezzük.   

12.4. ábra:  Termővesszők.  a = dárda, b = sima termőnyárs, c = tövises termőnyárs, d = 

termőbog, vagy termőkalács, e = bokrétás termőnyárs, f = középhosszú és hosszú teljes és 

hiányos termővesszők, g = cseresznye termővesszője 

 

A cseresznyének és a meggynek a legfontosabb termőrészei a bokrétás termőnyárs, 

melyre jellemző, hogy 4-5 cm rövid termőrész, csúcsán egy hajtásrüggyel és ezt körülvéve 5-

8 virágrüggyel. Csonthéjas gyümölcsfajainknál vegyesrügyekről nem beszélhetünk. 

Gyakran előfordulnak még középhosszú termővesszők. Jellemzőjük, hogy a 

virágrügyek inkább a vessző oldalán helyezkednek el. 

A szilva és a kajszi  hasonló termővesszőkkel rendelkezik főként a sima termőnyárs, a 

középhosszú termővessző és a bokrétás termőnyárs fordulnak elő. 



A dió szélporozta növényünk.  Külön található hímvirág és külön nőivarú virág a 

fákon. A hímvirágja  jellegzetes, ismert barka virágzat, mely általában a vesszők csúcsán 

fejlődik. A nővirágot tartalmazó vegyesrügy pedig többnyire a vesszők csúcsán helyezkedik 

el. A dió nővirágja nem látványos virágzáskor, zöld színű, két kis fülecskére hasonlít. 

 

 

12.2. A gyümölcsfajok virágzása, termékenyülése 

 

 

Csak kedvező megporzás és termékenyülés esetén várható rendszeres bő termés. 

A gyümölcsfajták nagy része idegentermékenyülő, másik része öntermékenyülő és részben 

öntermékenyülő. 

Az idegentermékenyülő és részben öntermékenyülő fajoknál, fajtáknál szükség van a 

megfelelő termés eléréséhez porzófajtákra. Az öntermékenyülő fajtáknál is segíti a 

gyümölcskötődést az idegentermékenyülés. 

A fajtatársításoknál figyelembe kell venni a fajták virágzási idejét. Az egymást porzó 

fajtáknak a fővirágzási idejének egybe kell esnie a hatékony megporzás eléréséhez. Fő 

virágzási idő kezdetének azt a napot tekintjük, amikor a fán lévő virágok több mint 50%-a 

kinyílt. A megporzás és a megtermékenyülés szempontjából kedvező időszak rövid. 

Legnagyobb terméskötődés akkor várható, ha a megporzás a virágok nyíláskezdetekor vagy 

teljes virágzásban következik be.  Az optimális időszak fajtánként változik és 2-4 napig tart, 

mely napok alatt a legintenzívebb a bibe szekrétum kiválasztás. 3-6 nappal a megporzás után 

fonnyad és elszárad a bibeszál. 

A fajták virágzási idejében évjárattól függően nagy különbségek lehetnek. A fajták 

relatív virágzási ideje és a virágzási időszak hossza genotípusosan meghatározott tulajdonság. 

A hatékony megporzás és jobb termékenyülés szempontjából a hosszabb virágzási időtartam a 

kedvező. Az éghajlati tényezők közül döntően a levegő hőmérséklete befolyásolja a virágzás 

időpontját és hosszát leginkább.  

 

Hazánkban az egyes gyümölcsfajok virágzási sorrendje a következő: 

Igen korai:  mogyoró 

Korai:  mandula, kajszi, köszméte 

Középkorai:  cseresznye, piros ribiszke, fekete ribiszke, őszibarack, szilva, meggy 

Középkésői:  körte, szamóca, alma 

Késői:  dió, birs, naspolya, málna 

Igen késői:  szeder, gesztenye 

 

Az önmegporzó, öntermékeny növényeket, amennyiben egy virágban megy végbe a 

megtermékenyülés, akkor autogám növényeknek, a jelenséget autogámiának nevezzük.  

Az idegentermékenyülés azon fajtáját, amikor két egyed virágai között zajlik, ha 

egyivarú növényekről van szó, a jelenséget xenogámiának hívjuk. 

Azok a fajták, melyeknek a saját virágpora nem tudja a fajtát megtermékenyíteni, tehát 

saját virágporától megporzás ellenére sem termékenyül, azok az önmeddő fajták.  Az ilyen 

jellegű idegenmegporzást allogámiának (kétivarú virágú fajták esetében) nevezzük. 

Vannak olyan speciális esetek, amikor az önmegporzás valamilyen ivartáji 

strukturális, vagy időbeli eltérések miatt nem következhet be. Ilyen például, amikor az 

ivartájak nem egyszerre érnek. Ezt a jelenséget dichogámiának nevezzük. 

Amikor a portok felnyílása megelőzi a bibe érését az a nőelőzés, vagy más néven 

proterandria. 



Amikor pedig a bibe érik előbb a pollenszóródásnál, azt hívjuk himelőzésnek, más 

néven proteroginiának.  

A termesztett gyümölcsfajainkat termékenyülés szempontjából csoportokba 

oszthatjuk: 

 

 Öntermékenyülők: őszibarack, szamóca, málna 

 A teljesen önmeddőtől az igen nagymértékben öntermékenyülőig minden 

fokozat előfordul: meggy, kajszi, európai szilva, szeder, piros és fekete 

ribiszke, köszméte 

 Kismértékben hajlamosak öntermékenyülésre, de idegen megporzásra 

szorulnak: alma, körte, birs 

 Fajták többsége önmeddő, de terjednek az öntermékeny fajták: mandula, 

cseresznye, japán szilva 

 Dichogámia miatt idegen megporzásra szorulnak: gesztenye, dió, mogyoró    

 

A tervezett ültetvényeknél ismerni kell a telepítendő fajták termékenyülési viszonyait. 

Amennyiben ismeretlen, úgy kísérletbe állítással kell tisztázni. 

 

 

12.3. A gyümölcstermő növényfajaink ökológiai igényei 

 

 

A gyümölcstermesztés szempontjából különösen nagy jelentősége van a környezeti 

tényezőknek, a klimatikus tényezők egyenkénti megismerésének. 

Legfontosabbak a hőmérséklet, fény, csapadék és a szél. 

Hőmérséklet: A hőmérsékleti optimumoktól mindkét irányban távolodva az 

életfolyamatok sebessége csökken. Meghatározott hőmérséklet elindítója a vegetáció 

kezdetének és természetesen a vége is valamilyen hőmérséklet elérésének a függvénye.  A 

vegetáció megindulásához szükséges hőmérsékleti küszöbérték az un. biológiai nullpont, az 

illető gyümölcsfajra jellemző, pl. 6 
o
C az almáé, az őszibaracké 9.5 

o
C, a melegigényes 

kajszinak viszont már 3 
o
C –on megindul a nedvkeringése. Tehát ebből láthatjuk, hogy a 

biológiai nullpontból még nem tudunk következtetni a növényfaj hőmérsékleti igényére.  

 

Hazánkban a növényeknek 35-38 
o
C meleget és –25 

o
C hideget is el kell viselniük. 

Természetesen a nagy meleg éppen olyan káros, mint a hideg idő. A növények nagy melegben 

olyannyira megnövelik a légzésüket, hogy ez már a tartalék tápanyagok csökkenéséhez vezet, 

a növény elpusztulhat. Több folyamatban okozhat még zavart a nagyon magas hőmérséklet. 

A nagy hidegek még nagyobb károkat okozhatnak, még mélynyugalmi állapotban is. 

Legsúlyosabb a helyzet, ha hirtelen éri nagy hideg a fákat és nincs idő arra, hogy a növényi 

szövetekben a fagyellenállóságot növelő szénhidrátváltozások menjenek végbe. 

Fontos az is hogy a hajtások jól beérjenek a tél beállta előtt. 

A mélynyugalmi állapot megszűnése után a fagyok egyre veszélyesebbek, virágzási 

idő alatt -3-4 
o
C, a terméskezdemények képződésekor - 1 

o
C is már veszélyes. 

Csapadék: Hazánkban a csapadék mennyisége az átlagos években 500-600 mm között 

van. Ez a csapadék mennyiség elegendő lenne a hazánkban termesztett gyümölcsöknek, de 

sokszor a csapadék eloszlása okoz gondot. Az egyik csúcs általában júniusra esik, amikor 

inkább záporok vannak és a csapadék jelentős része elfolyhat. A másik csúcs novemberre 

tehető. 

A sekélyen gyökerező növényeinket célszerű öntözni. A túlságosan sok csapadék is 

problémát okozhat, gyümölcsfelrepedésekkel járhat, esetleg a nem füvesített területeken 



hosszabb ideig nem lehet a területre rámenni. A legtöbb gombabetegség is csapadékos időben 

szaporodik fel. 

A fény: A fény elsődleges energia forrása a szervesanyag-képzésnek.  Hazánkban a 

napsütéses órák száma 1800-2200 óra, mely elegendő a növényeink számára. Az Alföldön a 

legmagasabb, és a túlnyomó része a nyári évszakra esik. 

A szél: Természetesen bizonyos légmozgásra több szempontból is szükség lehet, 

fokozza a transpirációt, szélporozta növényeknél elvégzi a pollen szállítását. A túl erős szelek 

a rovarmegporzást gátolják, mivel a méhek nem repülnek szélben. Erős szél károkat is 

okozhat. Telepítés előtt meg kell nézni az uralkodó szélirányokat, túlságosan szeles helyre ne 

telepítsünk, de a szélporozta fákat teljesen szélvédett helyre se. Hazánk aránylag szélvédett a 

minket körülvevő hegyvonulatok miatt. Legvédettebb a Mátraralja, legszelesebb ÉNY -

Dunántúl. 

 

Talajtani tényezők: Az egyes fajok és fajták talajigénye nagyon különböző lehet, ezért 

nagyon figyelmesen kell kiválasztani az adott területre  a termeszthető növényfajt , vagy fajtát 

, illetve  a termeszteni kívánt fajhoz a termőhelyet. 

Megfelelő termést csak jó levegő- víz – és tápanyag gazdálkodású talajon lehet elérni. 

Mivel a gyümölcsfák gyökere mélyre hatoló, ezért a mélyrétegű talajok kedvezőbbek 

a termesztés számára, akadály lehet a kőpad, vagy a magas talajvíz. 

Alkalmatlanok gyümölcsös telepítésére a nagyon sekély termőrétegű, köves, nagyon 

kötött, szikes, magas talajvizű, túl savanyú, illetve a túlságosan meszes talajok. 

 

 

12.4. Ültetvények létrehozása, telepítése 

 

 

Az ültetvények létrehozása előtt legfontosabb a megfelelő termőhely kiválasztása, 

mely magába foglalja a terület természeti és gazdasági adottságait is. 

A különböző gyümölcsfajokra a termőhely nem statikus, hiszen a fajtaszortiment, az 

alanyhasználat, a termesztési eljárások ezt nagyban befolyásolják.  

Az ökológiai tényezők közül a legfontosabbak: 

 Tengerszint feletti magasság, földrajzi szélesség 

 Domborzati viszonyok 

 Éghajlati tényezők 

 Talajadottságok  

A talaj tulajdonságairól pontos képet a talajvizsgálatok után kaphatunk. 

 A talaj kötöttsége, 

 Kémhatása,  

 Mésztartalma,  

 Vízvezetőképessége, 

 Tápanyagtartalma, stb. 

 

A terület kiválasztásánál nagyon fontos, a terület kitettsége, a lejtése (kerüljük az 5%-

nál erősebb lejtésű területeket), a mélyfekvésű területek elkerülése a fagyzug miatt és a belvíz 

miatt, a magas területek elkerülése a fellépő vízhiány miatt. Kerüljük a rendszeresen jégeső 

verte területeket.    

A terület meteorológiai sajátosságainál figyelembe kell venni a fényellátottságot, a 

hőmérsékletet, a késő tavaszi és kora őszi fagyok gyakoriságát, az uralkodó szélirány, ill. 

szélerősség, a csapadék mennyisége és eloszlása stb.  



A terület megválasztásnál gazdasági szempontokat is figyelembe kell venni: 

 Munkaerőhelyzet 

 Piac és feldolgozóipar közelsége 

 Szállítás megoldása, útviszonyok, víz közelsége, tárolókapacitás, meglevő  

építmények, gépellátottság. 

Ezután a terület előkészítése következik, elsősorban a lejtős területeken (főként a 8-

10%-os) a vízelvezetés megoldása.  

A talaj előkészítés feladata a talaj fizikai, kémiai, biológiai tulajdonságainak a javítása. 

Ez a folyamat 2-3 évet vesz igénybe, ha figyelemmel vagyunk az előveteményre is, 

mely lehet gabona, pillangós, vagy takarmánynövény. 

Előző gyümölcsös után 3-4 év pihentetés szükséges a  talajuntság miatt, melyre a 

csonthéjasok különösen érzékenyek. 

A telepítés előtt jelentős mennyiségű szervestrágyát juttatunk ki a területre (80 -100 

t/ha), mely nagy mértékben javítja a talaj biológiai aktivitását. 

A talaj további feltöltő trágyázásához szükséges a talajvizsgálatokat elvégezni. 

A tápanyagok kijuttatása után mélyforgatás szükséges, jó ha egy évvel a telepítés előtt, 

de legalább 2-6 hónappal előzze meg a telepítést. 

Amennyiben a talaj túl savanyú, akkor forgatás előtt a meszezést (8-10 t/ha) is el kell 

végezni 4-6 héttel a forgatás előtt.  

Ezután a talaj elmunkálása történik tárcsával, simítóval, gyűrűshengerrel. 

A terület kitűzését nagyon precízen kell elvégezni.  Fontos az úthálózat kijelölése, a 

gépi művelést és az anyagmozgatást lehetővé kell tenni, úgy hogy a gépek fordulási 

helyigényét is kielégítsük, de felesleges helyet ne veszítsünk.  

A területen az alapegyenes kihúzása után, merőlegeseket szögprizma segítségével 

állítunk, amelyeken a sorok helyét jelöljük ki. Utána kellő tőtávolságokra kimérjük a fák 

helyét is. A sorok irányát célszerű mindig sík területen) É-D irányba kijelölni. Az ültető gödör 

nagysága attól függ, hogy előzőleg mélyszántással, vagy forgatás nélkül történt –e a 

talajelőkészítés. 

Forgatott területnél elegendő, ha akkora gödröt készítünk, hogy a gyökérzet elférjen 

benne. Forgatás nélküli területnél 1m x 1m x 60-70cm –es gödröt ássunk.  Az ültetést 

ültetőléc (12.5. ábra) és két segédkaró segítségével végezzük. Az ültetéskor vágjuk vissza a 

sérült gyökereket. Telepítés előtt célszerű a kiszáradás megakadályozására a gyökérzetet 

agyagpépbe mártani.  

 

12.5. ábra:  Az ültetőléc használata 

 



Ültetéskor vigyázzunk, hogy az oltási hely a talaj felszíne felett maradjon, mivel ellenkező 

esetben a nemesfajta legyökerezésével elveszítjük az alkalmazott alanyfajta előnyeit. 

A telepítés történhet ősszel és télen, a csemeték lombtalan állapotában. Az ősszel ültetett fák 

eredése biztonságosabb.  

Csak megbízható helyről, származási bizonylattal ellátott csemetéket vásároljunk, melyeken 

megtalálható a NÉBIH által kiállított különböző, a szaporulati fokozatnak megfelelő színű 

címke (fehér, kék, narancssárga).  

A vadak kártétele ellen alkalmazzunk törzsvédőt. 

 

 

12.5. A termő gyümölcsös talajművelése 

 

 

A talaj művelése lehet  

 Mechanikai 

 Vegyszeres 

 Takarásos 

 

Természetesen a műveléseket kombinálva is alkalmazzák, legelterjedtebb hazánkban a 

mechanikai művelés vegyszeres műveléssel kombinálva. 

 

A mechanikai művelést nevezhetjük fekete ugaros, vagy nyitott művelésnek is, ami 

azt jelenti, hogy sem fűféléket sem zöldtrágyanövényt nem termesztünk a sorokban. Hazánk 

csapadéka nem annyira jelentős, hogy az ültetvényben lévő gyümölcsfák azt megoszthatnák 

más növény fogyasztásával. 

 A talajművelések számát és a talajművelés mélységét csökkentsük minimálisra, 

melyet főként a gyomosodás mértéke befolyásol, amely a vegetáció elején intenzívebb. Ne 

várjuk meg, amíg a gyomok a 20 cm-es nagyságot elérik, 3-4 hetente végezzük el a művelést. 

A művelés mélysége ne haladja meg a 15 cm-t, mert nagyobb lesz a talaj 

nedvességtartalmának a vesztessége.  

Megfelelő törzsmagasság mellett alkalmazhatunk a sorokra is hidraulikus működésű 

oldalazó talajmarót, tárcsát. 

A rendszeres mechanikai művelés hátránya, hogy csapadékos időben a gyümölcsös 

járhatatlan, a növényvédelmi, betakarítási munkák akadályoztatva vannak. 

A vegyszeres gyomirtás alkalmazásánál különösen oda kell figyelni, hogy a fiatal 

csemeték (4 éves korig) érzékenyek a herbicidekre. 

A herbicideket úgy kell megválasztani, hogy a megfelelő gyommentességet elérjük, de 

a fák ne károsodjanak.  

A takarásos művelés leginkább természetbarát módszer. A talajtermékenység 

fenntartásában kiemelt jelentőségű mikrobiológiai aktivitás feltételeit maximálisan biztosítja. 

Legelterjedtebb a füvesítés és a zöldtrágyanövény használata. Általában a facsíkokat nem 

füvesítik, hanem mechanikai műveléssel, vagy vegyszeresen tartják tisztán. 

A füvesítés előnyei: 

 Állandó gépi és kézi művelhetőség, időjárástól függetlenül 

 Javul a talaj szerkezete 

 Megakadályozza, hogy a gépek tömörítsék a talajt, rombolják a szerkezetét 

 A rendszeresen elpusztuló és újra képződő gyökérzet, a felső rétegből lefelé 

szállítja a tápanyagot és a gyökérzónába is szállít mikroelemeket, ezért 

ritkábbak az elemhiányok 

 Csökkent a N és egyéb tápelemek kimosódása 



 Nincs veszélye a túlzott N ellátottságnak sem, mert a takarónövényzet ezt 

elhasználja 

 Meggátolja az eróziót 

 Megfelelő művelés egyenletes talajfelszínt biztosít 

 Élőhelyet biztosít hasznos élő szervezeteknek 

Hátrányai: 

 Nagyobb a terület vízigénye, a csapadék 40% -át elhasználja a takarónövény 

 Öntözéssel pótolni kell a vízveszteséget 

 A párásabb mikroklíma miatt a gombabetegségek nagyobb arányban 

kialakulhatnak 

 Elszaporodhatnak a rágcsálók, főként a mezei pocok 

 Ügyelni kell, hogy ne gyomosodjon el, mert a gyomok virágai elvonhatják 

virágzási idő alatt (pl: pongyola pitypang) a méheket a gyümölcsfa virágaitól 

 

 

12.6. Tápanyaggazdálkodás 

 

 

Célja, hogy növeljük a termésbiztonságot és javítsuk a gyümölcsminőséget. 

A gyümölcs ültetvényekben az adott évek tápanyagellátottsági szintje nemcsak a folyó 

évi terméshozamot, gyümölcsminőséget és vegetatív tevékenységet befolyásolja, hanem az 

azt követő évek teljesítményére is hatással van. 

A termő ültetvényekben rendszeresen el kell végezni a szervestrágyázást. Amennyiben 

istállótrágyát alkalmazunk, laza talajon kétévenként juttassunk ki 15-20 t/ha mennyiséget, 

kötöttebb talajokon négy-öt évenként 30-40 tonnát hektáronként. A szervestrágyát mindig 

célszerű mélyműveléssel a talajba bejuttatni. 

A termő ültetvényben a tápanyag utánpótlásában jelentős a műtrágya használat. 

A műtrágyázással nagyon óvatosan kell bánni, a felelőtlen adagolással komoly 

egyensúly zavarok keletkezhetnek a növény tápanyagellátásában. 

Az ültetvényekben laboratóriumi vizsgálatokon alapuló trágyázási tervet kell 

készíteni. A tervezett mennyiségű hatóanyagokat tartalmazó trágyákat abba a szintbe kell 

beforgatni, ahol a növények gyökerei el fognak helyezkedni. 

A gyümölcsös talajának a termeléshez szükséges N, P, K, Ca, Mg ellátottságát 

fenntartó trágyázással bíztosíthatjuk. A tápanyagok kijuttatása  történhet a talajra és a talajba 

szilárd műtrágya formájában, de történhet öntözővízzel kijuttatva oldott formában és 

permetezőgéppel lombtrágyaként.  

 

Nitrogéntrágyázás 

 

A N kijuttatását  két részletben végzik, kétharmad részét kora tavasszal, egyharmad 

részét pedig ősszel. A N műtrágyát mivel jól mozog a talajban, ki lehet juttatni esős időben a 

talaj felszínére. Fiatal fák esetén a tápanyagot a facsíkra kell szórni. Savanyú kémhatású 

talajokon, mindenképpen mészalapú nitrogén műtrágyát használjunk. A fák általában a 

kiadagolt műtrágya 30-35%-át tudják felvenni. 

 

Foszfortrágyázás 

 

A foszforellátottság pozitívan befolyásolja a gyümölcsök hússzilárdságát és 

tárolhatóságát.  



Gyakori probléma a foszforral kapcsolatba, hogy erősen kötődik a talajkolloidokhoz, 

így a levélanalízis P hiányt mutat. Savanyú, vagy túl meszes talajokon felvehetősége 

minimális. 

Hiányánál a levelek aprók maradnak, sötétzöldek, majd bronzosak lesznek.  

A P műtrágyákat ősszel juttatjuk ki a területre, minimum 30 cm mélységben ezt be 

kell a talajba dolgozni. Két- három évre egy menetben is feltölthetjük a talajunk P tartalmát. 

 

Káliumtrágyázás  

 

A kálium fontos szerepet tölt be a katalitikus folyamatokban, a fehérjeszintézisben, a 

sejtek vízháztartásának szabályozásában és a szénhidrát anyagcserében. K hiány esetén a 

gyümölcsök rosszul tárolhatókká válnak, termés csökkenés is bekövetkezhet. 

A K tartalmú műtrágyákat a P együtt juttassuk ki. Kötött talajokon a K felvehetősége 

nagyon rossz, laza homok talajokon pedig kimosódhat.  

Kerüljük a klór tartalmú műtrágyákat, mert a gyümölcsfajaink érzékenyek a klórra.  

 

Kalcium: A gyümölcsminőséget leginkább meghatározó tápelem. A gyümölcs érési 

folyamatait lassítja, a gyümölcs jobban tárolható, ellenállóbbak az élettani megbetegedésekre. 

A talaj alacsony pH értéke kedvezőtlenül hat a kalcium felvételére. 

A gyümölcsök tárolhatóságát a Ca permettrágyázással tudjuk javítani betakarítás előtt 

3-4 alkalommal. A jó Ca ellátottságú gyümölcsök légzésintenzitása kisebb.  

 

Magnézium: A klorofill alkotóeleme, fontos szerepet játszik az asszimilációs 

folyamatokban. Hiánytüneteinek kialakulása leggyakrabban a K-, Ca-, Mg antagonizmusából 

adódó táplálkozás egyensúlyi zavarokra vezethető vissza. Hiányára először az idősebb levelek 

erei között a növényi szövetek világos színűvé válnak, majd a foltok egyre szélesednek, és 

nyár végére levélhullást is előidézhet. 

Megelőzésére, illetve a hiány pótlására permettrágyák alkalmazása javasolt. 

 

Vas: A növények anyagcseréjének redoxi rendszerében a klorofill képződésben játszik 

fontos szerepet. Hiánya főként nagy mésztartalmú agyagtalajokban jelentkezik, illetve 

levegőtlen talajokon, tehát a felvehetőségének korlátozottságára vezethető vissza. 

Hiánytüneteinél először a hajtások csúcsi részén lévő levelek érköz sárgulása látható, 

az erek zöldek maradnak.  Súlyos esetben a levelek teljesen kifehérednek. 

A vashiányos tünetek megszüntetését a talaj kémiai adottságainak javításával és 

vaskelátok adagolásával lehet elérni. 

 

A mangán az anyagcsere folyamatokban játszik fontos szerepet. Hiánytünete szintén 

klorózis, mely a levél széleitől indul, és cikk-cakkos elrendezésű marad. Alacsony pH-jú 

talajokon Mn túlsúly is felléphet, következtében előfordul fiatal fák kéregelhalása, akár fák 

pusztulását is okozhatja. 

 

A bórnak nagy jelentősége van a generatív részek kifejlődésében. Stimulálja a 

pollentömlő kihajtását, kifejlődését. Bórhiány mellett nem tudnak egészségesen kifejlődni 

funkciójuknak megfelelő virágszerkezetek. Hiányában a hajtáscsúcsok sem tudnak 

megfelelően kifejlődni, el is száradhatnak.  

A hiányok leküzdésére bór tartalmú trágyázást alkalmazunk talajon vagy lombozaton 

keresztül. 

 



A cink számos enzim alkotóeleme. Hiánya a növekedésszabályozó anyagok 

képződését gátolja és a gyümölcsfák törpe szártagúságát okozza. A levelek keskenyek, 

törékenyek, sárgák. A gyümölcsök aprók maradnak, húsbarnulás fokozottabb mértékben 

alakul ki. Cink tartalmú növényvédő szerek használata javasolt. 

 

 

Ellenőrző kérdések: 

 

1. Milyen termőrészeket ismerünk az almatermésű gyümölcsfajoknál? 

2. Melyek a legfontosabb makroelemeink és milyen módon végezhetjük ezek fenntartó 

trágyázását egy ültetvényben? 

3. Hogyan készítsük elő a talajt egy gyümölcsültetvény telepítéséhez? 

4. Hogyan csoportosítjuk a gyümölcstermő növényeinket termékenyülési viszonyaik 

alapján? 



13. Főbb gyümölcskultúrák termesztése 
 

 

13.1. Az almatermesztés technológiája 

 

 

Az alma jelenleg is a legfontosabb gyümölcstermő növényünk, mely a termésünk 

60%-át adja. A megfelelő termőhely megválasztása  a termésbiztonság egyik fontos eleme. A 

klimatikus paraméterek mellett fontos, hogy 2% körüli humusztartalmú, középkötött, 

semleges, vagy enyhén savanyú területen folytassuk a termesztést.  

 

 

13.1.1. Alanyhasználat 

 

 

Az almaalanyok a gyümölcsfák méretére igen nagy hatással vannak. Az intenzív 

ültetvényekben a nagy egyedszámú telepítéseknél csak a gyengébb növekedésű, igen törpe, 

törpe és féltörpe alanyok jöhetnek számításba. Az alany helyes megválasztásánál azonban arra 

is tekintettel kell lenni, hogy a nemes fajta növekedési erélyével, valamint a 

talajadottságokkal hasonló súllyal számolnunk kell. 

Az intenzív és a félintenzív ültetvényekben az M9-es és az M26-os alanyokat 

alkalmazzuk. Az M9-es alany törpe növekedésű, téállósága közepes, vértetűre, 

gyökérgolyvára, baktériumos rákra érzékeny. Az ültetést követő 2.-3. évben termőre 

fordulnak, megfelelő agrotechnika és metszés mellett bőven és elég rendszeresen teremnek. 

Sekély gyökerezése miatt karós- vagy huzalos támrendszer kialakítását igénylik. 

Az M26-os féltörpe alanynál szintén szükség van támrendszerre, e nélkül nagyon 

megdőlhetnek a fák. 

 

 

13.1.2.  Koronaformák 

 

 

A karcsú orsó : A karcsúorsó központi tengelyén és a kívánt törzsmagasság fölött 3-4 

véglegesen megmaradó vázkaron rotációval fenntartott fiatal termőalapokon történik a 

terméshozás. A 3-4,5 m sor- és 0,8-1,5 m telepített karcsúorsó koronaformájú 

almaültetvényeket tekintjük az intenzitásnövelést célzó művelési rendszernek. 

Ilyen ültetvényekben a támrendszer, az öntözés és az intenzív ápolási technológia 

nélkülözhetetlen. Ültetési anyagnak a korszerű ültetvényekben egyre gyakrabban a knipp 

fákat alkalmazzuk. 

Az optimális karcsúorsó koronaforma a következő kritériumokkal rendelkezik: 

 a törzsmagasság 70-90 cm, így az alsó elágazások nem akadályozzák a 

művelést, 

 kör- vagy sorirányban  kissé megnyúlt alapvetület, 

 alulról felfelé haladva csökkenő vastagságú és hosszúságú elsőrendű 

elágazások, 

 alulról felfelé haladva az elsőrendű elágazások száma csökken, 



 a fák külső és belső, illetve alsó és felső részén az aktív termőgallyazat 

életkora jelentősen nem különbözik, 

 a fák magassága és a korona szerkezete olyan, hogy nem okoz ön- és 

sorárnyékolást, 

 termőkorban a soron belül a fák közötti tér sűrűsége nem nagyobb, mint az 

egyedi fák sűrűsége. 

A szuper orsó: A karcsú orsótól lényegesen kisebb, kör alapterületű korona. Átmérője 

maximum 0,5-0,7 m. Nevelése és kialakítása hasonló a karcsú orsónál leírtakhoz, azzal a 

különbséggel, hogy nem nevelünk rajta vázágakat. A sudáron csak termő gallyazatot 

alakítunk ki. E koronaformánál nagy jelentőségűek a metszést kiegészítő lekötözések, a 

zöldmunkák és a gyümölcsritkítás.  

A szabad orsó: A karcsú orsónál nagyobb koronaforma. Átmérője 2 m körüli. 

Elsősorban kevésbé intenzív ültevényekben alkalmazott koronaforma, de az eredetileg karcsú 

orsóra tervezett ültetvényekben is alkalmazzák kényszermegoldásként (a túl erős növekedés 

miatt). Kialakítása a karcsú orsóéval megegyező, azzal a különbséggel, hogy az alsó vázágak 

felett 2, esetleg 3 szintben még kialakítanak vázágakat, melyek szintén a fa teljes életében a 

koronában maradnak.  

 

 

13.1.3. A metszés 

 

 

Így az intenzív ültetvényekben megvalósítandó kör alapú koronaformák kialakításról 

általánosan elmondhatóak a következő ismérvek (Soltész, 1997):  

 A törzs magassága 60-70 cm, így az alsó elágazások termőkorban nem 

akadályozzák a korona alatti terület mechanikai vagy vegyszeres művelését. 

  Kör vagy sorirányban oválisan kissé megnyúlt alapvetület. 

 Alulról felfelé haladva a csökkenő vastagságú és hosszúságú elsőrendű 

elágazások. 

 Alulról felfelé haladva az elsőrendű oldalelágazások száma csökken, de ezek 

egymástól való távolsága mindenkor olyan, ami lehetővé teszi a külső és belső 

részek jó megvilágítottságát, permetlé fedettségét. 

 A legalsó elsőrendű elágazások szögállása az erősebb növekedésű 

fajtakombinációk esetében 35-45 fok. Mérsékeltebb növekedési erély esetén 

15-30 fok vagy a vízszintes a kedvező szögállás. 

 Alulról felfelé haladva az elsőrendű oldalelágazások szögállása a vízszintes 

irányába csökken. 

 A fák külső és belső, illetve alsó és felső részén az aktív termőgallyazat 

életkora jelentősen nem különbözik. 

 Az adott ültetési rendszerben a fák magassága és a korona szerkezete olyan, 

hogy nem okoz ön és sorárnyékolást. 

 A fák rendelkezésére álló tér kitöltése után, azaz termőkorban, a soron belül a 

fák közötti tér ne legyen kisebb, mint a fák egyedi sűrűsége. 

 

Téli, télvégi metszés: Termőre fordulás után metszéssel tartjuk fenn a fák 

magasságát és szélességét, az optimális hajtásnövekedést, az egész fa kedvező 

megvilágítottságát, az egyenletes gyümölcsberakódást, a kiegyenlített gyümölcsminőséget, 

valamint a korona minden részének jó permetezhetőségét A télen végzett metszésről 



általánosságban megfogalmazható, hogy a nyári beavatkozásokhoz viszonyítva 

növekedésserkentő hatású, ezért kiválóan alkalmas a termőrész ifjítására. A metszéseknél 

előtérbe került  a Zahn – féle módszer. A módszer lényege, hogy megőrizzük a központi 

tengely dominanciáját és azokat az oldal elágazásokat, melyek erre ráerősödnek ( a központi 

tengely átmérőjének 50%-nál vastagabbak) azokat eltávolítjuk, illetve egy csonkra vágjuk 

vissza.  

Nyári metszés: A leggondosabb alakító és karbantartó metszés ellenére is 

törvényszerű, hogy nem megfelelő számú és irányú hajtások képződnek. A nyári metszéssel 

hajtásválogatás végzésével a gyümölcs minőségét is javíthatjuk. Emellett a felesleges 

vízhajtások eltávolítását, esetleg tépését (10-20 cm-es állapotban) is elvégezhetjük. A 

hajtásokat ritkítsuk a nyár folyamán, de semmilyen visszavágást ne végezzünk, mivel ez 

kiszámíthatatlan erősségű növedékeket eredményezhet. 

Az intenzív ültetvényeknél rendszeresen alkalmazzuk a különböző metszést kiegészítő 

eljárásokat is. A hajtáshelyzetek megváltoztatása a meredek, függőlegeshez közeli irányú, 

vegetatív jellegű hajtások vízszinteshez vagy ahhoz közeli állásba történő lekötözése, mely 

növeli a termőrügyképződést, vagyis a generatív sajátosságokat. 

Hajtás (vessző) tépése, szakításakor mély kagylós sebek ejtésével eltávolítjuk a rejtett 

rügyeket, melyek a regenerációs növedékek alapjai. 

A hajtásmegtörés célszerű lehet egy-egy erősebb, függőlegeshez közeli irányú, 

árnyékoló, fásodott alapú hajtást a tenyészidő második felében az alapja közelében úgy 

megtörni, hogy a fás rész folytonossága nagy felületű, szilánkos töréssel megszakadjon, de a 

háncs, illetve annak egy kis része épségben maradva, az alappal összeköttetésben a fán 

maradjon. 

A törzsbemetszés és gyökérmetszés  az egész fára kiterjedő növekedésgyengítés 

eszköze. A túl erős növekedésű fák gyengítése, azok terméshozásának növelése érdekében a 

törzsön egymással szemközt, de egymástól különböző távolságra két félhold alakú bemetszést 

végzünk a háncs folytonosságának átmeneti megszakítása érdekében. A gyökérmetszést a 

törzstől kb. 50 cm-re a virágzás utáni időszakban végezzük. 

 

 

13.2. Az őszibarack termesztéstechnológiája 

 

 

Az őszibarack ökológiai igényeire származásából, őshazájának és természetes 

elterjedési területeinek meteorológiai viszonyaiból következtethetünk. Magyarország a 

termesztés északi határán a (46-48. szélességi fok között), de még a reális termelhetőség 

sávjában fekszik. 

A fajták klímaadaptációját elsősorban a hidegtűrés, a hidegigény és virágzás 

hőösszege határozza meg. A 2000 órát megközelítő évi napfénytartam, az évi 10 
o
C-os 

átlaghőmérséklet és a nyári félév (április-szeptember) 18 
o
C-os átlaghőmérséklet nem 

optimális, de kielégíti az őszibarack igényeit. A Magyarországon termesztett őszibarackfajták 

mélynyugalmának megszakításához szükséges hideg (7 
o
C alatti) órák száma 650-1100 

közötti. A mélynyugalmi időszakban – 20
 o

C-nál nagyobb lehűlés a virágrügyeket, a – 25 
o
C-

nál nagyobb lehűlés a föld feletti fás részeket is jelentős mértékben károsítja. Legérzékenyebb 

lehűléskor a virágkezdemény. A virágzást megelőzően és a virágzás alatt a virágrészek 

fagytűrése eltérő, a termőtől kifelé növekszik.  

Az őszibarack Magyarországon öntözés nélkül is termeszthető, tehát az évi 500-600 

mm csapadék mellett is terem, de gyors termőre fordulás, rendszeresen nagy terméshozam és 

kiváló minőség csak az öntözött ültetvényektől várható el. 



13.2.1. Az őszibarack alanyai 

 

 

Az alanyok segítségével képesek vagyunk különböző talajtípusok kedvezőtlen 

tulajdonságait kiküszöbölni, például a talaj kémhatása vagy kötöttsége szempontjából.  

Keserűmandula 

Száraz, meleg, meszes kötött talajok alanya. Kiválóan bírja a meszes talajokat, ennek 

hátránya, hogy savanyú talajokra nem telepíthető. Domboldalak alanya, alacsony tartósan 

vízzel borított területekre nem való. Cegléden szelektált klónokat alkalmazunk, főként magról 

szaporítva. 

Vadőszibarack 

Az őszibarack magoncokat lazább, homokos esetleg vályog talajokon alkalmazzák. 

Mészérzékenyek (max. 7%-os mésztartalmat tűr el) és fokozottan levegőigényesek. 

Magyarországon egyes termesztett fajták (’Elberta’, ’Shipley’) magoncait, illetve a 

vadőszibarack Cegléden szelektált klónjait alkalmazzák. 

Szilva 

Nem meghatározó jelentőségű, de őszibarack termesztésre alkalmatlanabb tájakon 

előfordul ennek az alanynak a használata. Előnye, hogy alkalmazható hideg, nyirkos, kötött 

talajokon. Rajta a nemesnek gyengébb a növekedése (20%-al), mint őszibarack magoncon. 

Fajhibridek (vegetatív úton szaporított) 

Őszibarack és rokonfajai közötti hibrideket (Amygdalopersica hybrida) elsősorban 

újratelepítések esetén alkalmazzák, nagy előnyük a gyökérfonálféregre való rezisztencia. A 

vegetatív úton szaporított fajhibridek teljes mértékben homogének, így az ültetvény 

egyöntetűsége sokkal nagyobb, mint magoncalanyon való szaporítás esetén (pl. ’INRA GF 

677’, ’GF 655-2 St. Julien’, ’Peda’, ’Pema’, ’Cadaman’) 

 

 

13.2.2. A leggyakrabban alkalmazott koronaformák 

 

 

Katlan koronaforma: Törzsmagassága 40-60 cm, a fa magassága 2-3 m. 

Tenyészterület igénye 15-24 m
2
/fa. Sudara nincs, 3-4 db egyszer vagy kétszer elágaztatott 

vázágakból álló egyszintes nyitott koronaforma. A vázágak szögállása 35-40
o 

(13.1.ábra). 

13.1. ábra: Katlan koronaforma 

 

Váza koronaforma: A katlan koronától abban különbözik, hogy a vázágak meredekebb 

szögben állnak (60-70
o
), rajtuk úgynevezett gallérágakat alakítunk ki és nem ágaztatjuk el a 



vázágakat többszörösen. Törzsmagassága kézi gyümölcsszedésnél 40-60 cm, rázógépes 

betakarításnál 100-120 cm. 

Ezenkívül alkalmazható  a karcsú orsó koronaforma is.  

 

 

13.2.3. Az őszibarack metszése 

 

 

Az őszibarack nyugalmi időszakban elvégzett fásmetszése elengedhetetlen. Ennek 

elvégzésének helyes időszakát több szempontból is megközelíthetjük. 

Növényélettani szempontból, a rügyek kihajtását tekintve a legmegfelelőbb fenológiai 

fázis a rügyfakadás és a virágzás kezdete közti időszak. Ebben az esetben legtöbb a kihajtó 

rügyek száma, míg a mélynyugalomban végzett metszések esetén legnagyobb a rügypusztulás 

mértéke.  A terméskötődés szempontjából a rügyfakadásig elvégzett metszés a legkedvezőbb, 

azonban terméscsökkenést okoz a virágzás idején végzett metszés. 

Növénykórtani szempontból a téli mélynyugalmi időszak jelenti a 

legveszélyeztetettebb időszakot. Ekkor a Pseudomonos syringae és a Cytospora cincta 

fertőzésének esélye fokozott, ami a rügyfakadás idejére jelentősen lecsökken. Tehát 

összefoglalva és minden szempontot tekintve a legmegfelelőbb időszak a pirosbimbós 

állapotban van. 

A metszési rendszerek:  „Egyvesszős” metszési rendszer lényege, hogy a folyó évi 

termés alapjául szolgáló termővesszőn kívánja biztosítani a jövő évi termés alapját képező 

növedéket. Ezt úgy éri el, hogy a termővesszőket rövidre metszi, ezáltal erős hajtások 

képzésére kényszeríti. A következő évben a letermett vesszőket nem távolítja el tőből, hanem 

a legalsó, még alkalmas termővesszőre metszi vissza. 

Váltó (kétvesszős) metszés lényege, hogy az egyik vesszőt 2 rügyre metsszük vissza, a 

másikat termőre metszük. 

Csökkentett számú szálvesszős metszéskor a fajtától, életkortól függően 

meghatározott számú visszametszés nélküli „szálvesszőt” hagyunk meg a koronában. Ezek a 

„teljes termővessző” kategóriába tartoznak.  

Az őszibarack esetében gyakorlat a zöldmetszés végzése is. A hajtásválogatás, a 

fölösleges hajtások egy részének eltávolítása, kiválogatása az alakító metszés részét képezi. A 

hajtásvisszacsípés (pincírozás) a kedvezőtlenül elágazódó fajták elágazódásra kényszerítését 

eredményezheti. 

A hajtás-visszametszés a hajtásoknak másodrendű hajtásra vagy levélre való metszése. 

A koronanevelés időszakában, főleg katlankoronánál használják. A nyári metszés optimális 

időszaka akkor kezdődik, amikor a fák hajtásainak zöme csúcsrügyben záródott. Az 

őszibarackot pedig június végén, valamint augusztus hónap folyamán célszerű metszeni. 

 

Az őszibarack érési idénye nagyon hosszú hazánkban termesztett fajták június 

második felétől egészen szeptember végéig teremnek. A termesztett fajták öntermékenyek 

közöttük megtalálhatók a molyhos és a nektarin típusok, mind fehér húsú, mind sárga húsú 

változatban.  

Túlnyomórészt Olaszországból és Észak- Amerikából honosított fatákat termesztünk. 

 

 



13.3. A szamóca termesztéstechnológiája 

 

 

Éghajlat tekintetében a szamóca a kevésbé válogatós gyümölcsök közé tartozik. 

Termesztésére legjobban a napos, széltől védett, meleg helyek felelnek meg, ahol zamatos 

gyümölcsét korán beérleli. Viharos szeleknek kitett területeken a szamóca részben az 

aszálytól, részben hótakaró nélküli teleken a fagytól sokat szenved. Kerülendők a fagyzugok, 

ahol a szamóca korai virága rendszerint elfagy. Alakgazdagságának és fajtaválasztékának 

köszönhető, hogy igen eltérő klíma- és talajviszonyok mellett is termeszthető. A fajták 

klímaadaptációs képessége azonban örökletes tulajdonságaiknak megfelelően változatos. A 

szamóca igen változatos talajadottságok mellett eredményesen termeszthető. A talajigény 

meghatározásánál a származási helyének körülményeiből kell kiindulni. A gyengén savanyú 

vagy közömbös kémhatású, avartakaróval védett, szerves anyagban gazdag, jó vízellátottságú, 

de egyben levegős erdei talaj ideális feltételeket biztosított a szamóca gyökérzete számára.  

Szamóca telepítése előtt a területet legalább 30 cm mélyen kell szántani, s ezzel egy 

időben kell elvégezni az alaptrágyázást is.  

 

 

13.3.1. Művelési rendszerek 

 

 

Művelési rendszerei nagymértékben eltérnek a többi gyümölcsfajétól. A 

szamócanövény mérete, élettartama, növekedési és termésfejlődési folyamatainak 

szabályozhatósága lehetővé teszi az alkalmazható művelési rendszerek széles választékát.  

A soros és töves művelés a szamóca legáltalánosabban elterjedt művelési módja. A 

szamócaültetvények gépi és kézi művelését a soros és töves művelés könnyíti, különösen a 

talajápolás, a növényvédelem és szüret hatékonyságát növeli a sorközök járhatósága. A 

szamócasorok könnyű kezelhetőségét és az ápolási munkák gépesíthetőségét a legalább 70-80 

cm-es sortávolság teszi lehetővé. Hazai körülmények között 20-30 cm-es tőtávolságok 

alkalmazása terjedt el 

A sűrített soros termesztésnél, 90-100 cm-es sor- és 40-50 cm-es tőtávolságra 

tavasszal telepített növényeken a fejlődő indákat 40-50 cm széles sávban hagyják 

legyökeresedni. A telepítés utáni években a meggyökeresedett indanövények növelik a 

terméshozamot. Az 50-60 cm-es művelőutakat szabadon hagyják.  

Ikersoros termesztésnél az ikersorok közötti távolság 40-50 cm, amelyet egy 70-80 

cm-es művelőút követ. Ikersoroknál a növények megvilágítása még kedvező, az ápolási 

munkák és a szüret a művelőútról könnyen elvégezhetők. 

 Az ikersoros, bakhátas, fekete fóliával takart művelési rendszer a korai bő termés és 

kiváló minőség elérésének másik módja. A fólia fekete színe elengedhetetlen követelmény, 

hogy alatta a gyom ne tudjon kikelni. A fóliával takart talaj alig párologtat el vizet, s így nem 

szárad ki. A talaj a nyári időszak alatt kitűnő, érett állapotban marad, talán még jobban, mint 

bármely más szerves takaróanyag (szalma, faforgács vagy más szerves anyag) alatt. A fólia 

fekete színe a nap teljes melegét felfogja, ezáltal elősegíti a talaj gyors felmelegedését és a 

korai termés. 

Értékesítési ára mértékben függ a gyümölcs koraiságától. A szamóca sajátosságainál fogva 

zárt termesztőberendezésekben viszonylag könnyen és eredményesen termeszthető. 

Világszerte a fűtés nélküli fólialagútban történő szamócahajtatás terjedt el. A mediterrán 

térségekben a fólia alatt hajtatott szamóca már március elején piacra kerül. Hazánkban a 

szamóca átlagosan 2-3 héttel érik korábban a fólia alatti hajtatásnál.   

 



13.3.2.  Ápolási munkák 

 

 

A tavaszi felmelegedés megindítja a növények fejlődését. A szamóca lombosodásával 

egy időben, vagy még az előtt a gyomok csírázása, növekedése is megindul. A talajápolás a 

sorközök mechanikai talajműveléséből, a vegyszeres gyomirtásból és a talajtakarásból áll. A 

gyökérzet a minimális talajművelésben részesített talajokon fejlődhet legzavartalanabbul, 

azonban a fóliával nem takart talajú ültetvényekben rendszeres talajápolás szükséges. A 

telepítés alatti taposás, majd a többszöri öntözés hatására tömörödik a sorközök talaja, 

amelyet fel kell lazítani. Az elfagyott és elszáradt levelektől tisztítsuk meg az ültetvényt. 

Árutermelő ültetvényekben ezt könnyű fogasolással elvégezhető. A sorközök sekély tavaszi 

művelésénél dolgozzuk be a nitrogénműtrágyát. Virágzás ideje alatt lehetőleg ne végezzünk 

talajmunkát, mert a méheket zavarhatja. A szamóca termékenyülési viszonyát tekintve 

öntermékenyülő. A fajták érési idénye május első dekádjától, május végéig , június elejéig 

tart. 

A tápanyagok közül a szamóca a nitrogén hiányára és túlzott mértékére egyaránt, 

szemmel láthatóan, gyorsan reagál. A nirtogénellátottság döntő mértékben hat a szamóca 

fejlődésére és termőképességére. A nitrogén hiányával elsősorban tavasszal találkozhatunk, 

gyenge nitrogénellátottságnál és alacsony talajhőmérsékletnél. A nitrogénhiány általános 

tünete a kisméretű, világoszöld lombozat. A foszfor viszonylag kis mennyiségben kerül 

felvételre, de a növényélettani folyamatban kiemelkedő szerepe van. Egyre több kísérleti adat 

bizonyítja, hogy a szamóca foszforfelvételét mikorrhiza (gyökérkapcsolt) gombák segítik, 

amelyek a talaj foszfortartalmát nagy hatékonysággal közvetítik a szamócagyökereknek. 

Telepítés előtti szervestrágyázás és a javasolt foszfortrágyázás rendszerint elegendő a 

foszforhiány megelőzéséhez. 

A kálium a szamócagyümölcs beltartalmi értékeit és minőségét befolyásolja. A 

káliumhiány esetén a virágzástól kezdődően az idősebb levelek levélkéinek alsó részén 

sárgásbarna foltok jelentkeznek, amelyek később az egész levélre kiterjednek.  

A túlzott káliumtrágyázás következtében magnéziumhiány léphet fel. A legidősebb 

levelek erei között a levéllemez kifakul, előbb sárgászölddé, majd sárgásbarnává válik. Vas 

hiányával meszes és levegőtlen talajokon kell számolni. 

Ősszel a szamóca lombleveleit eltávolíthatjuk. A téli hidegben a szamócát felfagyás 

ellen szalmatakarással védhetjük meg.  

A szamócát ősszel telepíthetjük leveles palántákkal, vagy tavasszal frigó palántákkal. 

 

Ellenőrző kérdések:   

 

1. Melyek a korszerű almatermesztés legfontosabb koronaformái? 

2. Soroljon fel metszést kiegészítő eljárásokat! 

3. Sorolja fel egy szamóca ültetvény milyen művelési rendszerekben létesülhet?  

4. Mikor végezhetjük az őszibarack metszését? 

5. Milyen különböző metszéseket ismerünk az őszibarack esetében?  
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14. Szőlő alapismeretek 
 

 

Földünk mind az 5 kontinensén termesztenek szőlőt, közel 8 millió ha-on összesen. A 

legnagyobb szőlőtermő területekkel Európa rendelkezik, majd Ázsia, Észak- és Dél-Amerika, 

Afrika és Ausztrália és Óceánia következik (Forrás: www.oiv.int). A termést legnagyobb 

részben borrá dolgozzák fel, majd ezt követi a csemege- és a mazsolaszőlő termesztése. 

Termését feldolgozzák üdítőitalok előállítására, gyümölcsízek készítésére, természetes 

ételszínezék előállítására. A szőlő feldolgozása során melléktermékként jelentkező 

szőlőtörköly a szeszipar fontos alapanyaga, de hasznosítják a szőlőmagot (kozmetika ipar, 

étrend kiegészítők, élelmiszeripar), a szőlőlevelét (kismértékben a gasztronómiában) és a 

levágott vesszőt (tüzelő anyag).   

Magyarországon a borszőlő termesztése borvidékeken történik, melyeket nagyobb 

egységbe, borrégiókba soroltak. A termőfelület nagysága az elmúlt évszázadokban jelentős 

mértékben változott, jelenleg stagnáló, csökkenő tendenciát mutat (Forrás: www.hnt.hu; 

www.ksh.hu). Csemegeszőlő termesztésünk kisfelületre korlátozódik, mazsolaszőlőt nem 

termesztünk, esetleg csak saját szükségletre. 

 

 

14.1. A szőlő rendszertana 

 

 

A szőlő (Vitis sp.) a növények országán (Tracheobionta) belül a zárvatermők törzsébe 

(Angiospermae), kétszikűek osztályába (Dycotyledonopsida) a szőlőfélék rendjébe (Vitales) 

tartozik. A rendbeli besorolást követően a szőlőfélék családján (Vitaceae) belül minden 

termesztett szőlő két nemzetségbe, az Euvitis és Muscadinia nemzetségbe tartozik. A 

Muscadinia nemzetségbe 3 faj tartozik: a Muscadinia rotundifolia Small, a Muscadinia 

munsoniana Small és a Muscadinia popenoei Fennell. Egyedül a Muscadinia rotundifolia 

Small bír gyakorlati jelentőséggel, a szőlőalany nemesítésben használták fel. Az Euvitis 

nemzetségbe mintegy 70 szőlőfaj tartozik. A szőlőfajok egymással szoros rokonságban 

vannak, viszonylag nem túl ősi közös ősökkel rendelkeznek. Az evolúció teljes folyamatában 

van és újabb és újabb variánsokat szül, „fél faj”. A közeli közös őstől kiindulva még nem 

tudtak olyan formát ölteni, hogy egymással ne tudjanak kereszteződni. A szőlő fajai 

úgynevezett ökofajok, morfológiai, elterjedésbeli különbségek jellemzik. A nemzetségen 

belül két nagy csoportra osztjuk a fajokat: eurázsiai és amerikai. Az egyes csoportokba tartozó 

szőlőfajok általános jellemzőit az 14.1. táblázat tartalmazza. 

 

14.1.táblázat: Az amerikai és az eurázsiai csoport fajainak általános jellemzői 

Tulajdonság Eurázsiai csoport Amerikai csoport

Terméshozam Jó Gyenge v. nagyon változó

Gyümölcs minőség Jó Gyenge

Hasznosíthatóság Nagyon változatos Nincs termék

Szaporíthatóság Jó Változó

Mésztűrőképesség Jó Nagyon változó

Filloxéra tolerancia Gyenge Jó v. változó

Betegségekkel szembeni 
ellenállóképesség

Gyenge Jó v. változó

 

http://www.hnt.hu/


 

Az amerikai csoport jelentősebb szőlőfajai és azok felhasználása: 

 Vitis labrusca L., vinifera-val létrejött hibridjeit Vitis x labruscana L. 

Bailey termesztik ‘Concord’ és ‘Niagara’. Jellemző rájuk a 

„rókaíz”=methyl anthranilate. 

 V. aestivalis Michaux, ‘Northon’ és Cynthiana’ termesztett fajtái, 

xlabruscaxvinifera eredetű. 

 V. riparia Michaux, szőlőalany nemesítésben felhasznált, rezisztencia 

nemesítés forrása. 

 V. rupestris Scheele, szőlőalany nemesítésben felhasznált. 

 V. berlandieri Planchon, szőlőalany nemesítésben felhasznált. 

 V. candicans Engelmann, különböző nemesítési programokban 

felhasznált. 

Az eurázsiai csoportba mintegy 40 szőlőfaj tartozik, melyek közül elsődleges és 

kiemelt jelentőséggel bír a Vitis vinifera L., a kertiszőlő, az európai nemes. A kertiszőlő az 

evolúció során jött létre a Vitis sylvestris (Gmelin) Hegi fajból, azaz a ligeti szőlőből. A faj 

alatti rendszertani egység a fajta (cultivar). A Vitis vinifera L. esetében több mint 6000 

termesztett fajtáról van szó. Teljesen természetes, hogy a faj alatti rendszertani 

csoportosítással lehet ezeket megfelelően elkülöníteni. Az európai nemes szőlő (Vitis vinifera 

L.) fajtáit három változatcsoportba soroljuk: convarietas occidentális (nyugati), convarietas 

orientalis (keleti), convarietas pontica (Fekete tenger melléki). A változatcsoportokon belül 

megkülönböztetünk fajtacsoportokat (conculta) pl. Noiren, Chasselas, Furmint, majd a fajta 

következik pl. Pinot noir, Chasselas rouge, Változó furmint.  

 

 

14.2. A szőlő származása 

 

 

A szőlő (Vitis vinifera L.) a Transz-Kaukázusból származik a mai Irán, Grúzia, 

Örményország és Törökország területéről. Termesztésbevétele során először a Földközi 

tenger dél-keleti medencéjében található országokba került, majd mind az északi, mind a déli 

partvidéken jelentős szőlőkultúra fejlődött. Az ókori Egyiptom és Görög birodalom jelentős 

állomás volt a szőlő termesztés kultúrájának kialakulásában. A görögök honosították meg a 

szőlőtermesztést a legtöbb balkáni államban és tanították meg a rómaiakat a szőlő 

művelésére. A Római birodalomnak köszönhetően a szőlőtermesztése kiterjedt egész 

Európára, Dél-Angliától, Hispánián át egészen Pannóniáig, Sirmiumig. Ebben az időben az 

Ázsiában legfontosabb kereskedelmi úton egészen Kínáig is elért az európai nemes szőlő. Az 

újvilág felfedezésével a portugál és spanyol hajósok Amerikába is magukkal vitték az európai 

szőlőkultúrát, ahol a szerzetesek voltak az első jelentősebb művelői. A későbbiek során angol 

és német telepesek meghonosították a szőlő termesztését Ausztráliában, majd később Dél-

Afrikában (14.1. ábra). 



 
14.1. ábra: A szőlőtermesztés (Vitis vinifera L.) elterjedése történelmi korok 

szerint Földünkön 

 

 

14.3. A szőlő morfológiája 

 

 

A generatív (mag) és a vegetatív (vessző, hajtás) úton szaporított szőlő alaktanában 

jelentős eltérések vannak, különös tekintettel a gyökérzetre vonatkozóan. A gyakorlatban a 

szőlőültetvényeket vegetatív úton szaporított szőlővel létesítjük, ezért ennek az alaktanát és 

szövettanát tárgyaljuk. 

 

 

14.3.1. A gyökérzet 

 

 

A szőlőnövény bármelyik vegetatív része képes járulékos gyökereket fejleszteni. 

Vegetatív növekedésre és terméshozásra képes növényt csak rüggyel rendelkező szárrészből 

nevelhetünk, mivel a szőlő un. járulékos rügyeket nem képez.  
A vegetatív szaporítású tőke gyökérzetének alapja a talajba került szárrész → a gyökértörzs, 

vagy tőgyökér. 

Járulékos gyökér → megjelenik a vesszőn (szövettömeg differenciálódik) a szár 

interfascikuláris kambiumának, a szövetek közötti osztódó szövetének osztódása után 

képződik. A gyökér csúcsi részén 2-5 mm-es hosszúságban növekedési öv található. Ezt a 

tenyészőkúp (a gyökér hosszanti növekedést és a tömegét határozza meg) zárja le, melyet a 

gyökérsüveg véd. Ezt követi a felszívó öv, amely 1-3 cm hosszú. Áteresztő epidermiszsejtek 

fedik, amelyek a sűrűn álló gyökérszőr hálózatot képezik. A szállító vagy vezető övben, 



amelyet parasejtréteg fed, jelennek meg a gyökérelágazások. Vezető, kereső gyökerek a 

felszívó gyökereket újabb talajrészekben fejlesztik ki. A főgyökérből képződött másod-, 

harmad-, negyedrendű gyökerek végén alakulnak ki a hajszálgyökerek, s azok végén a 

gyökérszőrök.  

A gyökérzetet 3 zónára osztjuk: 

 a talaj felszíne közelében kialakuló gyökerek→ harmatgyökerek. 

 a gyökértörzs középső szárcsomóin lévő→ oldalgyökerek. 

 a polárisan alsó szárcsomó tájon lévők→ talpgyökerek. 
A szőlő kiterjedt gyökérzetet fejleszt mind vertikális, mind horizontális irányban. A 

hazai futóhomok talajon a tőkék gyökerei a telepítés utáni második évben már 9-13 m
2
-t is 

behálózhatnak. A kötött talajú ültetvényben a főgyökerek a gyökértörzstől 3,5-6 m távolságra 

terjedhetnek. A gyökérzet függőleges elrendeződése különösen talajtípusonként, s a talaj 

művelése szerint változó. A gyökerek vastagság szerinti megoszlása a tőkék kora szerint eltér. 

A gyökerek hosszúságban kifejezett mennyiségének 60-80%-a 2 mm-nél vékonyabb, 20-

40%-a 2-40 mm között. A gyökérzet jelentős része a 30-60 cm talajmélységben helyezkedik 

el. 
A gyökérrendszer alakulását meghatározó legfontosabb tényezők: 

 Faj-, és fajta-sajátosságok: extenzív, intenzív. 

 A tenyészterület hatása: az ültetvény termése annyival több a területegységen, 

amennyivel azonos állománysűrűség mellett a sor-és tőketávolság aránya közelebb 

van az 1-hez. 

 A köztes növények hatása a gyökérzet alakulására. 

 Talajművelés, trágyázás hatása. 

 A gyökérzet és a föld feletti tőkerészek összefüggése. 

 

 

14.3.2. A szár 

 

 
A szőlő növény szárrendszere több év alatt alakul ki. Hajtás→ a fiatal, zöld, el nem 

fásodott, leveles szár. Vessző→ az egyéves elfásodott, levél nélküli szár. Szárrendszer→ a 

törzs, első, másod-, stb. rendű ágaiból (bakok, szarvak, karok), valamint az azokból eredő 

vesszőkből és hajtásszárakból épül fel.  

A szár ízekre tagolt, az ízközöket szárcsomók vagy bütykök határolják. (Az ízköz 

hosszát az állandósult, már hosszúságában nem növekedő 4-12. nódusz közötti átlag adja). 

 Rövid ízköz→ 80 mm-nél kisebb 

 Középhosszú ízköz→ 120 mm-ig 

 Hosszú ízköz→ 120 mm-nél hosszabb 

A hajtásszár színe morfológiai, alaktani bélyeg, mely lehet zöld, barnáspiros 

csíkozású, lilás-élénkpiros és ezek különböző árnyalatai. A hajtásszár felülete lehet csupasz, 

zsíros tapintású, pókhálós, gyapjas szőrrel fedett, bársonyos szőrű (hosszú serteszőr), vagy 

rövid, durva serteszőrös, bibircses.  

A hajtásszár keresztmetszete részaránytalan, négy oldalát különböztetjük meg (14.2. ábra). 

 Hónaljhajtás oldal→ a legkeskenyebb a hajtásszár teljes hosszában, változás 

nélkül húzódik végig. 



 Levél oldal→ szélesebb, íves, a levélnyél hajtásszárhoz történő ízesülése, a szállító 

edénnyalábok utalnak az oldalra, a hajtásszár teljes hosszában, változás nélkül 

húzódik végig. 

 Kacs v. fürt oldal→ lapos, vagy enyhén ívelő, széles és ízközönként váltakozva 

helyezkedik el. 

 Téli rügy oldal→ enyhén bemélyedő, a kacs vagy fürt oldallal ellentétes oldal, 

ízközönként váltakozva helyezkedik el. 

 

 
14.2. ábra: A szőlő hajtásszár egyes oldalainak az elnevezése (Rajz: Kocsisné M. Gitta) 

 



A hajtás csúcsi része sajátos felépítésű, az erős növekedés időszakában ívesen,                                                       

kampószerűen visszagörbül, nutál (hónalj hajtás oldaltól a levél oldal felé irányul). A vitorla a 

hajtáscsúcs nutáló része. A hajtás tenyészőkúpját, a kicsi vitorlalevelek fedik: Ripária típus 

esetében az idősebb levelek hajó alakú hüvelyt képeznek. A Rupestris típusúaknál körül öleli, 

de nem zár szorosan. A Vinifera típusú nyílt. A vitorla lehet fényes, csupasz, gyapjasan vagy 

nemezesen szőrözött. Színe lehet világoszöld, sárgászöld, bronzos-piros, élénkpiros, lilás-

piros.  

A vessző morfológiai bélyegei a vessző színe, vastagsága, keresztmetszete és ez 

fajtára jellemző. A vessző képezi a kiindulási alapját a szőlőtőkék mesterséges kialakításának. 

A mesterségesen kialakított szőlőnövény neve: tőke.  

A kialakított tőke részei: tőkenyak, tőketörzs, tőkefej. A tőketörzs 3 évnél idősebb (tőkealap, 

tőkealak, tőkeművelésmód). A cser – két éves szárrész. 

 

 

14.3.3. A levél 

 

 

A levél áll a levéllemezből és a levélnyélből. A levélnyél hosszúsága, színe, 

felületének milyensége fontos fajta bélyeg. A levélnyél ízesülése a levéllemezhez alkotja a 

vállöblöt, amelynek alakja morfológiai bélyeg. A levéllemez alakja, színe, felülete az egyik 

legfontosabb a fajták megkülönböztethetőségéhez.   

A levéllemez lehet: 

 Ép – nem, vagy alig észrevehetően tagolt. 

 Karéjos – a bemetszés nem éri el a levéllemez közepét. 

 Hasadt – a bemetszés a fél levéllemez közepéig hatol. 

 Szeldelt – a bemetszés egészen a főérig ér.  
A vállöböl lehet nyílt, záródó, kapcsolójel alakú, V vagy U alakú. A levélfelszín lehet 

hullámos és hólyagos. 

 

 
14.3.4. A rügy 

 

 

Megkülönböztetünk téli rügyet és nyári rügyet. A téli rügyek az adott vegetációs 

időben differenciálódnak, alakulnak ki, majd áttelelésüket követően, a következő év tavaszán 

indulnak újból fejlődésnek. A nyári rügyek az adott vegetációs időben alakulnak ki és 

hajtanak ki, belőlük fejlődnek a hónaljhajtások. 

A szőlőnek összetett és vegyes felépítésű rügye van. Összetett, mivel a főrügy mellett 

ugyanazon rügyben 3-5 mellékrügy is megtalálható. Vegyes felépítésű, ugyanis egyazon 

rügyben differenciálódnak a hajtáskezdemények és a termő képletek is. A rügyek elnevezése 

elhelyezkedésük szerint változik. 

 

 

14.3.5. A virágzat és a virágok 

 

 

A szőlőnek összetett fürt virágzata van. A virágok nyílásakor a sziromlevelek 

sapkaszerűen válnak le. Virág képlete K5 C5 A5 G/2(1) 



A szőlő esetében jellegüknek megfelelően megkülönböztetünk: 

 funkcionálisan hímjellegű virágtípust, 

 hímnős virágokat, és 

 funkcionálisan nőjellegű virágokat. 

 A kacs szövettanilag a fürttel analóg szerv. Csak azokon a nóduszokon található, 

amelyeken fürt nem fordul elő. Az egy hajtáson képződött fürtök, és kacsok egymás utáni 

sorrendje alapján lehet a fajtákat megkülönböztetni. 
 

 

14.3.6. A fürt és a bogyó 

 

 

A fürt áll a kocsányból és a bogyókból. A fürt alakja, mely a kocsány főtengelyéből 

való elágazások hossza és száma alapján fajtára jellemző, lehet: hengeres, vállas, tömött, laza, 

ágas stb.  

A bogyó a kocsány végén helyezkedik el. Alakja, színe, nagysága fajtára jellemző. A 

kocsányhoz a kocsányból a bogyóba hatoló tápláló szövettel ízesül, melynek nagysága a 

bogyó leszakítását követően fajtánként eltérő. A bogyóecset nagysága utal a fürt 

szállíthatóságára.   

 

 

14.4. A szőlőtermesztés környezeti tényezői 

 

 

A szőlőtőkét anyagcseréje és életfunkciói környezetéhez kapcsolják. Az élettanilag 

hatékony környezeti tényezők összessége az ökológiai környezetet alkotják, amelynek elemei 

a fény, a hő, a víz, az oxigén, a széndioxid, és az ásványi tápelemek. Az élettanilag hatástalan 

elemek az inaktív tényezőket alkotják, ezek pl. a szél, a füstgázok és a légnyomás. 

 Az ökológiai tényezőket három csoportba soroljuk úgymint klimatikus tényezők, 

talajtani tényezők és biotikus tényezők. 

 Klimatikus tényezők: a fény, a hő, a csapadék, a levegő, a levegő nedvessége és 

mozgása. 

 Talajtani tényezők: a talajok és alapkőzetek mechanikai összetétele, fizikai 

tulajdonságai, kémhatása, mikrobiológiája. 

 Biotikus tényezők: vírusok, baktériumok, gombák, állatok, magasabbrendű növények, 

emberi hatások. 

Az ökológiai tényezők a termés mennyiségét és minőségét nagymértékben meghatározzák 

(klíma kb. 45%-ban; talaj kb. 27%-ban). Ehhez adódik a fajta kb. 27%-os hatása. Együttesen 

ezt a terület a szőlő agroökológiai potenciáljának nevezzük. 

A szőlő fénykedvelő növény, alkalmazkodása következtében a szórt fényt is jól tudja 

hasznosítani. A szőlőültetvény a területre érkező fiziológiailag aktív fénynek kb. 50%-át nyeli 

el. A fénykihasználási együttható a rendelkezésre álló fiziológiailag aktív fény hasznosított 

mennyiségét jelenti (szőlőnél ez maximum 5%). Értékét a sor- és tőtávolsággal, a 

támrendszerrel, a hajtásvezetési és – kötözési móddal, a zöldmunkákkal, a permetező-porozó 

anyagokkal befolyásoljuk. A lombozat tömege függ a fajtától, a tápanyagellátottságtól, a 

tőketerheléstől, a tőkeművelés és metszésmódjától, a tenyészterület nagyságától. A 

termesztőtáj fényviszonyait az órákban kifejezett napsütéses időtartammal fejezzük ki. A 

vegetációs idő alatti napsütéses órák száma 1250-1500. Napfényben leggazdagabb az Alföld 



déli fele, legszegényebbek a nyugati megyék. A szőlőhöz jutó fény összetételét módosítják a 

földrajzi és topográfiai viszonyok, az erdők, tavak közelsége, épületek színe stb. A 

szőlőfajoknak a származási helyüknek megfelelő fotoperiodikus reakciójuk van. A V. vinifera 

fajtái hosszú és normál nappalos növények. A hosszú nappalok hatására (16 óránál hosszabb) 

erős hajtásnövekedés, és a rügyekben a virágkezdemények kialakulása jellemző. A rövid 

nappalos megvilágítás hatására a hajtásnövekedés csökken, a virágkezdemények nem 

alakulnak ki, azonban a gyökérzet intenzíven fejlődik, a hajtás beérés fokozódik, a 

fagyrezisztencia megnő. 

Az évi vegetációs periódusok és fázisok csak jellemző minimális hőmennyiség és hőhatási 

időtartam mellett folynak le. A V. vinifera hőigény szerint mezoterm növény, a meleg 

mérsékelt égöv növénye. A szabadföldi üzemi szőlőtermesztés földrajzi határa a 9-21 0C-os 

évi középhőmérsékleti izotermák között húzódik. A szőlőtermesztés számára a 

legkedvezőbbek a 10-16 0C-os izotermák közötti területek. A szőlő vegetációba indulásához 

és annak befejezéséhez szükséges biológiai nulla foka 10 0C. A szőlőtermesztés számára 

kedvez, ha a júliusi középhőmérséklet 18 0C. A június-szeptemberi középhőmérsékletnek 1 
0C-al való emelkedése 20 g/l cukorral növelheti a termés cukortartalmát. 

A szőlő vegetációs periódusának normális lefolyásához meghatározott hőmennyiségre van 

szüksége. Ezt a hőmennyiséget az aktív hőösszeggel, vagy a hatásos hőösszeggel fejezzük ki. 

 Aktív hőösszeg: A vegetációs időszak középhőmérsékletét megszorozzuk a vegetációs 

idő napjainak számával. A vegetációs időt a tavaszi napi +10 
0
C-os középhőmérséklet 

beállásától az őszi +10 
0
C középhőmérsékletű napok megszűnéséig számítjuk. 

Minimális effektív hőösszeg: 2500 
0
C. A borok minősége az effektív hőmennyiség 

növekedésével javul, csökkenésével pedig romlik. 

 Hatásos hőösszeg: Az effektív hőösszegből levonjuk a vegetációs idő alatti +10 
0
C -on 

aluli hőmérsékletek összegét. A minimális hatásos hőösszeg: 850 
0
C. Ez az érték 

pontosabb és használhatóbb, az egyes vegetációs fázisokra jól kiszámítható.Hazánk a 

45,5-48,5 földrajzi szélességi fokok között fekszik. Az évi középhőmérséklet izotermái délen 

10-11 
0
C, északon 9-10 

0
C. A tenyészidőszak alatt hazánk legmelegebb tája a dél-keleti 

országrész. Az effektív hőösszeg 2600 és 3300 
0
C között alakul. Legtöbb meleget kapnak 

Csongrád, Békés, Baranya szőlőültetvényei. Közepes mennyiséget kapnak a középső, dél-

nyugat észak-kelet irányban húzódó megyék, legkevesebbet az északi megyék. A három nyári 

hónap középhőmérséklete 50 éves átlagban: júniusban 18 – 20,4 
o
C, júliusban 20,1 – 22,7 

o
C, 

augusztusban 19,2 – 21, 8 
o
C.Szőlőültetvényeinket káros hőmérsékleti hatások érhetik a 

nyugalmi és a vegetációs periódusban is. A túlzottan alacsony hőmérséklet a kiemelten magas 

hőmérséklet is károkat okozhat. A duzzadó rügyek még –3 és –4 
o
C -ot is kibírnak, a kifakadt 

rügyek már –1 
o
C -on fagysérülést szenvedhetnek. A hajtások, a középső és alsó levelek –0,5 

és –0,7 
o
C -ot fagysérülés nélkül elviselhetnek. A levelek ősszel a –2 

o
C -os fagyot még 

károsodás nélkül elviselik. A zsendülő bogyók –2 és –3 
o
C -ot kibírnak, a teljesen érett 

bogyók –4 
o
C -on sem károsodnak. Csemegeszőlő ültetvényekben okoznak a kora őszi fagyok 

nagyobb kárt. A nyugalmi idő alatt a szőlő általában a –15 
o
C -os minimumot károsodás 

nélkül kibír. Ha azonban a hőmérséklet tartósan –18 és –20 
o
C már jelentékeny fagykár lép 

fel. A szőlő a –35 
0
C -os tartós hidegben még talajtakarás esetén is elpusztul. Az eurázsiai 

fajták gyökere november-december hónapokban a –9 és –10 
o
C -os, januárban és februárban –

10 és –11 
o
C -os talajhőmérsékleten elfagy. 

Ha a hőmérséklet 35 
o
C fölé emelkedik, a szőlő lombja perzselődhet. A 

lombperzselődésnél gyakoribb a bogyó perzselődés, amely a 35-37 o
C léghőmérsékletű 

napokon következhet be. A perzselési kárt fokozhatjuk a helytelenül végzett csonkázással, 

hónaljhajtások eltávolításával, kurtításával, aminek következtében az árnyékból a napra 

kerülnek a fürtök. 



A szőlőültetvény a vegetációs periódus különböző szakaszaiban, eltérő arányban 

igényli a vizet (14.2. táblázat). A talajnedvesség elsődleges forrása a csapadék. A mérsékelt 

égöv alatt 500-600 mm évi csapadék mennyiség mellett öntözés nélkül termeszthető a szőlő. 

Hervadási pontja, azaz amely vízmennyiség mellett a növény vissza nem fordítható hervadása 

megkezdődik, agyagtalajon 17% körüli vízkapacitási érték. A növény szempontjából a relatív 

páratartalomnak is van jelentősége. Az optimális a 70% körüli érték, kedvezőtlen a 40%, vagy 

annál alacsonyabb, illetve a 80%, vagy annál magasabb érték. A szőlőtermesztésre káros 

csapadékforma a jégeső és az ónoseső. Bogyóérés idején a felvett nagy mennyiségű víz 

hatására a bogyók megrepedhetnek. A szőlőültetvény talajának lemosását (eróziót) 

eredményezheti az intenzív zápor. 

 

14.2. táblázat: A Pannónia kincse csemegeszőlőfajta vegetációs időszakban 

felhasznált víz mennyisége fenológiai fázisonként 

(Füri-Kozma, 1977. nyomán) 

 

A szőlő a talajok széles spektrumához képes alkalmazkodni. A legjobb minőségű 

termést azonban a mészkő alapkőzeten, vagy vulkanikus alapkőzeten képződött talajokon 

hozza, amelyben a talaj alkotórészek viszonylag nagyméretűek, darabosak és jó vízvezetők. 

Az a tény, hogy a Föld szőlőtermő területei a legkülönbözőbb talajokon helyezkednek el, 

bizonyítja, hogy a szőlő szinte minden talajon képes megélni. Azonban a nehéz agyag talajok, 

a nagyon sekély termőrétegű talajok, a rossz vízelvezetésű talajok, a magas alkáli sót 

tartalmazó talajok, vagy más magas ásványielem koncentraciójú, mérgező anyagot tartalmazó 

talajokat lehetőleg kerüljük el. 

Egy gyakorlott szőlőtermesztő kis nehézségek árán, de el tudja dönteni, hogy a 

kiszemelt terület talaja alkalmas szőlőtermesztésre vagy nem. Annak eldöntéséhez azonban, 

hogy alkalmas-e különleges minőség előállítására, milyen fajta adná a legjobb termést 

minőségben és mennyiségben, egyaránt komoly gyakorlat tapasztalat kell (szabadföldi 

kísérletek eredményeinek az ismerete és nagy adag szerencse).  

Szőlészek és borászok állítják, hogy négy tényező határozza meg bármely bor 

minőségét: a fajta, a klimatikus tényezők, a talaj, és az ember, aki a termesztő és a borász. A 

speciális környezeti tényezők kombinációja, az adott fajta és a hozzáértő szakemberek 

járultak hozzá, hogy a Rizling Németországból, a Claret és Burgundi Franciaországból, a 

Chianti Olaszországból, a Portói Portugáliából, a Constantia Dél-Afrikából, a Tokaji 

Magyarországról minőségével a világban mindenütt ismert. Természetesen nincs egyértelmű 

álláspont, hogy mely talaj adja a legjobb minőséget. A franciák esküsznek a magas 

mésztartalomra a talajaikban, az olaszok nem tulajdonítanak ennek nagy jelentőséget. A 

németek úgy gondolják, hogy a vulkanikus alapkőzet, üledékes talajok hozzák a jó minőséget. 

Tény, hogy számos minőségi szőlőfajtát termelnek és állítanak elő legmagasabb minőségi 

kategóriákba sorolt borokat a világ híres borvidékeinek teljesen eltérő talajtípusain.  
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Gyakorlati tapasztalatok alapján hazánkban a következőket állapították meg: 

 A palás, dioritos, porfir anyakőzetű talajok testes, színben gazdag, finom, 

eleinte kevésbé kellemes, de később igen szép lágy vagy közepes savtartalmú 

borokat adnak. Ellenpélda a soproni palás talajok sav gazdag borai. 

 A gránit eredetű talajokon lágy vagy közepesen savas, gyorsan fejlődő borokat 

kapunk. 

 A homokkő eredetű talajok lágy, testes, zamatos, tüzes különleges föld ízű bort 

adnak. 

 A vulkanikus, s különösen tufából képződött talajok nehéz, testes, savas, tüzes 

különleges zamatú, lassú fejlődésű, lassan öregedő borokat adnak. 

 A meszes talajokon savban gazdagabb, testes, tüzes, tartós bort kaphatunk, de 

túl magas mésztartalom mellett savas (50-60%), közepes alkohol tartalmú, 

jellegtelen, gyorsan tisztuló borokat kapunk (Champagne, Etyek). 

 A lösztalajon színben gazdag, közepes vagy gazdag savtartalmú, illatos, 

zamatos alkoholban gazdag borokat kapunk (Ilyent találhatunk a szekszárdi és 

villányi borvidéken). 

 A homoktalajú ültetvények bora többnyire lágy, extrakt szegény, jellegtelen, 

gyorsan fejlődő, viszont alkoholban gazdag lehet. A humuszos, lösszel kevert 

homok azonban igen jó szőlőtalaj. 

A talaj különböző méretű részecskék keveréke. A részecskék méretük alapján 

osztályozottak. A talaj típusok a különböző részecskék aránya alapján kerültek elnevezésre. A 

löszös talaj a homok, a vályog és az agyag keveréke, mely 30 – 50% homokot, 30 – 50% 

vályogot és 7 – 27% agyagot tartalmaz. Ezt tartjuk a legjobbnak a szőlő számára. Bármely 

részecske arányának a növelése változást hoz a talajban és csökkenti a termelékenységet, 

nagyobb odafigyelést igényel és költségesebb.  

A homoktalajok jól levegőznek, könnyű művelni azokat és a vízelvezetésük kiváló, 

gyorsan felmelegednek, de a vízmegtartó képességük csekély. Ha mindez keveredik 

magasabb szerves anyagtartalommal, vagy éppen átmenetet képez a magasabb agyag 

alkotórészek miatt, kiváló szőlőtalajt alkothat. 

Az agyag talajok kiválóan megtartják a vizet és a talaj tápanyagait. Vízelvezetésük lassú, csak 

a megfelelő nedvességi állapotban művelhetők és elsavanyodásuk gyorsabban következik be, 

mint a homoktalajoké. 

A vályog talajok nagyon sok tulajdonságukban hasonlítanak az agyag talajokhoz, de 

csökken a tápanyag szolgáltató képességük például. A természetben természetesen a fent 

említett talajok kombinációi fordulnak elő. 

Alapkőzetek szerint megkülönböztetünk meszes jellegű talajokat képző kőzeteket, 

ezek a kemény mészkövek és dolomitok, a márgák, az infiltrációs meszes talajok, a 

pannonagyag és a pannon homok. Lösz és löszös alapkőzetek, a pleisztocén és a holocén 

homokok. A löszön főleg barnaföld, a Fejér és Tolnai löszháton csernozjom talajtípus 

keletkezett. Vulkanikus kőzetek a bazalt, az andezit, és a riolittufa. 

Az évjárat a szőlőtermesztésben és borászatban a három meghatározó klimatikus 

tényező (fény, hő és nedvesség) adott vegetációs időre szóló meteorológiai adatainak 

befolyásoló hatását tükrözi, mely évről évre változik. Ezek hatása az érési folyamatokban, így 

évről évre változó, és adott összetételű bogyók képződéséhez vezet, melyek a bor minőségét 

meghatározzák. A meteorológiai kondíciók változása nem minden klímán fejti ki ugyan azt a 

hatást. Az európai szőlőtermő területeket különböző zónákra osztották. Az északi 

kontinentális zónában (Elzász, Champagne, Burgundi, Svájc, Ausztria, Magyarország) a 

napsütéses órák száma tűnik limitáló tényezőnek a cukor tartalom kialakulásában. Ez a 

tényező nagyon fontos az Észak Atlanti zónában (Loire és Dél-Nyugat Franciaország, 

Portugália) is, míg kisebb jelentőségű a déli zónában (Mediterrán ültetvények 



Spanyolországban, Franciaországban, Olaszországban). Ez utóbbiban a víz limitált, míg a 

fény és a hő állandó. Észak Spanyolország Rioja borvidékén évről évre jelentősek a 

különbségek attól függően, hogy Atlanti, vagy Mediterrán hatás érvényesül. Északi 

termesztési területeken, ha vegetatív fejlődés gyorsabb, korábbi, általában jobb évjáratot 

kapunk, magasabb cukor tartalom mellett, a borkősav megmarad, míg az almasav lebomlik. 

Ugyanezt eredményezi, ha hosszú az érési időszak. Azokban az években, amikor késői a 

vegetáció, rendszerint a szüret is későre esik, kedvezőtlen feltételek között rossz minőséget 

eredményezve.  

A terroir francia eredetű szó, mely a szőlőtermesztésre alkalmas területeket jelöli. A 

terroir magába foglalja az éghajlati, a talajtani és a termőhely történeti, kulturális 

sajátosságait. Magyarországon egy adott terület szőlőtermesztésre való alkalmasságát a 

termőhelyi kataszterbe sorolás során határozzuk meg. A besoroláskor adott pontszámok 

alapján osztályozzuk a területeket, mely pontrendszer figyelembe veszi a terület égtáji 

kitettségét, domborzati, éghajlati és talajtani viszonyait, a rendelkezésre álló infrastruktúrát. A 

szőlőtermőhelyi kateszterbe soroláskor minimum 190 pontot el kell érni, hogy alkalmasnak 

nyilvánítsanak egy területet, az első kategóriába a 340 pont feletti területek tartoznak. 

 

 

14.5. A szőlő fenológiai fázisai 

 

 

A szőlő fenológiai fázisait kettő nagy csoportra osztjuk, úgymint vegetatív fázis és 

generatív fázis. A kettő a legtöbb esetben egymással párhuzamosan is zajlik. A gyakorlatban a 

kettő csoportból a tőke fejlődését legjobban jellemző szakaszokat vesszük alapul a 

technológiai folyamatok leírásánál. 

A vegetatív fázis rügyfakadástól a hajtás növekedésének leállásáig, elfásodásának 

kezdetéig tart. 

A rügyfakadás fázisa: A tavaszi nedvkeringés hatására a rügyek duzzadni kezdenek, a 

hajtáskezdemények sejtjei osztódnak, a rügy pikkelylevelei kinyílnak, megjelennek az első 

levélkezdemények. A szőlő rügyeinek minimális fakadási hőmérséklete azonos a biológiai 0 

fokkal, a 10 
0
C körüli hőmérséklettel. A korai metszés gyorsítja, a kései metszés késlelteti, 

lassítja a fakadást. A szőlőtőkék előző évi túlterhelése, a hajtások erős csonkázása is késlelteti 

a fakadást. Ideje és intenzitása a vessző hosszában is eltérő, a függőleges állású csapok, 

vesszők felső rügyei fakadnak előbb. A vízszintesen, ívesen és ferdén elhelyezett vesszők 

rügyei egyenletesebben fakadnak.  

A hajtásnövekedés fázisa: A rügyfakadással kezdődik, majd kialakulnak az 

oldalképletei: a levelek, a virágzatok, a kacsok és a hónaljhajtások. Minimális hőmérséklete 

10 
0
C, optimális hőmérséklete 28-30 

0
C. További hajtásnövekedést befolyásoló tényezők a 

hő-fény (heliotermikus)- és a csapadék-hő (hidrotermikus) viszonyok, valamint a fotoperiódus 

(hosszúnappalos,) a levegő és a talaj víztartalma, és a tápanyagok 

A hajtás elfásodásának kezdetétől teljes beéréséig, ill. a lombhullásig tartó fázis: A 

hajtások beérése, a termés érése és azok fiziológiai érettségének ideje csak néhány fajtánál 

esik egybe. A hajtások hosszanti növekedésének lassulásával kezdődik, a bogyók 

zsendülésének táján. Első látható jele a hajtások tövi részén a kéreg barnulása. A hajtások 

elfásodása alulról halad a csúcs felé, de sohasem érnek be teljes hosszúságukban. A xilém 

elfásodása májusban, a bél fehéredése júniusban, a kemény háncsréteg kialakulása a 

bélfehéredésével egyidőben veszi kezdetét. A keményítő felhalmozódása a xilém és floém 

sejtjeiben július végén, augusztusban, a parakambium kialakulása és a parásodás a 

másodlagos háncsban augusztusban – szeptemberben, a bél barnulása szeptemberben – 

októberben kezdődik. 



A vegetációs nyugalom. 

 

A reproduktív fázisban az ivaros szaporító szervek, a virágok és azokból a termés 

(magvak) képződnek. 

A termőrügyek kialakulása: A fiatal hajtások rügykezdeményeinek a tenyészőkúpján 

képződő merisztématikus dudor megjelenésével kezdődik, majd annak virágkezdeménnyé 

differenciálódásával folytatódik, és a teljes rügy kialakulását követően annak 

mélynyugalomba lépésével zárul. A rügydifferenciálódást a levelek száma indukálja, 

fajtánként eltérő lehet. A termőrügyek kialakulását befolyásoló tényezők: hőmérséklet (30-

35oC), fény (fényintenzitás, fotoperiódus), nedvesség viszonyok (túlzott vízellátás káros, 

kismértékű vízhiány fokozza), tápanyagok (túlzott N káros), alanyhasználat (változó hatás), 

szőlőtőkék terhelése, hajtások vigora. A hajtások hosszában az alaptól a csúcsig változó a 

termőrügyek száma. A legalsó rügyekben kevesebb virágzatkezdemény alakul ki, a hajtások 

csúcsa alatti 6-8. nóduszig nem képződnek fürtkezdemények.A virágzatok és a virágok 

kialakulása: A következő év tavaszán megindul a fürtkezdemények továbbfejlődése, már a 

rügyfakadás előtt megkezdődhet. Ha tavasszal lassú a felmelegedés, alacsony az 

átlaghőmérséklet, akkor a virágzatok tovább differenciálódása során növekedhet a 

virágkezdemények száma. A termőhajtás hosszúsága és növekedési erélye nincs szoros 

összefüggésben a rajta levő virágzat növekedésével és hosszúságával. A virág kialakulása 

idején az erős hajtásnövekedés miatt a virágok termékenyülése, terméskötődése hiányos lesz. 

A virágzás: A virágnyílás kezdetétől a bogyó kötődésig tart. A virágnyílás a csapok és 

a szálvesszők polárisan felső hajtásain és a hajtások alsó fürtjeiben kezdődik előbb. Indukált 

periodicitás – a virágzást megelőző nap hőmérséklete hatást gyakorol a következő napi 

virágnyílásra. 

A megtermékenyülés, termésképződés: A bibe a virágnyílás után 10 –12 nap múlva 

öregszik el. A kétlaki ligeti szőlő szélporozta (anemofil). A kerti szőlő hímnős virágai 

önbeporzók (autogámia). Előfordul kölcsönös megporzás is (allogámia) és annak szomszéd 

megporzásos (geitonogámia) és idegen megporzásos (xenogámia) változata is. 

A bogyók érése: A bogyóhéj elvékonyodik, a fajtára jellemző színt kezdi felvenni, 

lédússá válik. Ezek a jelenségek a zsendülésben jellemzők. A cukrok beáramlása a bogyóba 

felgyorsul, a savtartalom csökkenni kezd, kialakulnak a fajtára jellemző íz és aroma anyagok. 

Teljes érésben van a bogyó, ha fajtára jellemző színt, bogyóméretet és alakot elérte, további 

cukorbeáramlás már nem történik, a benne található mag érett, csíraképes. A szőlőt 

általánosan teljes érettségben szüreteljük. Túlérett állapotban a bogyó töpped a vízveszteség 

miatt relatív cukor és savgyarapodás következik be. 

 

 

Ellenőrző kérdések: 

 

1. Honnét származik a Vitis vinifera L., ismertesse termesztésének elterjedését, 

termesztésének helyzetét Földünkön, hazánkban?! 

2. Ismertesse a szőlőtőke földalatti és földfeletti részeit! 

3. Mely ökológiai körülmények kedvezőek a szőlőnövény termesztéséhez? 



Kompetenciát fejlesztő kérdések: 

Készítse el táblázatos formában a fenológiai fázisokat azok éven belüli sorrendjében és 

rendelje hozzá az egyik fázisból a másikba történő átlépés éghajlati követelményeit 

(hőmérséklet, nedvesség)! 

Készítse el a ’Furmint’ fajta rendszertani besorolását! 

 

 

 

 



15. Szőlőtermesztés technológiai ismeretek 
 

 

A szőlőtermesztése ültetvényben történik, melynek létesítése területi adottságoktól és 

terepviszonyoktól függően változó, de mindig jelentős költségigényű. Több évtizeden 

keresztül foglalja a területet és termőre fordulását követően évente rendszeresen jelentkező 

technológiai műveleteket kell elvégezni. Ebben a fejezetben a már létesített szőlőültetvényben 

elvégzendő technológiai műveletekről adunk áttekintést. 

 

 

15.1. A szőlőültetvények technológiai műveleteinek csoportosítása 

 

 

A szőlőtermesztés technológiai műveleteit öt nagy csoportra osztjuk. Aszerint, hogy a 

tőkén végrehajtott és így arra közvetlenül ható műveletről van-e szó, vagy a talaj közvetítésén 

keresztül közvetett módon ható műveletről van szó, beszélhetünk fitotechnikai vagy 

agrotechnikai műveletről. Külön csoportba soroljuk a növényvédelmet, mely során a növényt 

károsító kórokozók és kártevők elleni védekezési technikákat ismertetjük. A gyomnövények 

elleni védelem, ind az agrotechnikai műveleteknél, mind pedig a növényvédelemnél 

felsorolásra kerül. A termés betakarítás folyamatát a szőlőtermesztésben szüretnek nevezzük. 

Önálló termesztéstechnológia művelet a sajátosságaival. Speciális technológiai részről van 

szó az ültetvényállag fenntartás témakörben. A szőlőültetvényekben mind a biológiai 

alapokat, mind a műszaki tárgyakat karban kell tartani, hogy az ültetvény fenntarthatóságát, 

eredményes művelését meg tudjuk valósítani. 

 

 

15.2. Fitotechnikai műveletek 

 

 

A növényen közvetlenül elvégzett termesztés technológiai műveleteket nevezzük 

fitotechnikai műveleteknek. Ide soroljuk a: 

 tőke alakító metszéseket. 

 termő ültetvény tőkealak fenntartó metszését. 

 zöldmunkákat. 

 gyökér metszést. 

 tőke életfolyamatait befolyásoló vegyszeres kezeléseket. 

 

 

15.2.1. A metszés 

 

 

Célját tekintve beszélhetünk tőkealakító metszésről és tőke fenntartó metszésről. Az 

előbbi esetben a választott tőkeforma, az idősebb fásrészek kialakítása a cél. Általában 2-4 év 

tőkeművelésmódtól függően. A tőkefenntartó metszéssel a kialakított tőkeforma megtartása, 

valamint a vegetatív és generatív részek közötti egyensúly megteremtése a cél. 

Tőke alakításkor a választott metszésmódnak megfelelő hosszúságú tőke törzset, a 

termőalapok kialakításához szükséges fás részeket (tőkefejet, bakokat vagy szarvakat, 

kordonkart) neveljük. Minden szőlőtőke földfeletti fás részeinek összessége egyetlen rügyből 



kerül kialakításra. A telepítést követő évben a beérett vesszőket szinte minden esetben 1-2 

rügyre visszametsszük. Törekednünk kell arra, hogy olyan erősségű vesszőket kapjunk a 

második év végére, hogy azok beérettsége alapján alkalmasak legyenek a kívánt 

törzsmagasság és termőalapok alapjául szolgálni. Ha ezt nem értük el, akkor ismételten 1-2 

rügyre vágjuk vissza a vesszőket. Egy középmagas kordon kialakításának a lépéseit 

követhetjük az 15.1. ábrán. 

 
15.1. ábra: Középmagas kordonművelésű tőke kialakításának lépései 

 

Az évről évre rendszeresen elvégzendő metszéseket azok mértéke szerint 

csoportosíthatjuk, mely az éves vesszők visszavágásának mértékét jelenti. A kopasz metszés 

során nem hagyunk meg világos rügyeket (a vessző alapjától kiindulva a nóduszokon 

található rügyek), rövidcsap 1-2 rügy, a hosszúcsap 3-5 rügy a félszálvessző 6-8 rügy a 

szálvessző 9-12 rügy meghagyását jelenti. Ezeket hívjuk metszési elemeknek, melyek a 

tőkeművelésmódnak megfelelően kombinálásra kerülhetnek. A metszés termést szabályozó 

művelet, mivel a szőlő rügyeiben találhatóak meg a fürtkezdemények. Ezért az egy-egy tőkén 

meghagyott rügyek száma potenciálisan meghatározza, hogy az adott tőkén mennyi lesz a 

fürtök száma. A rügyek termékenysége függ a fajtától, a megelőző év vegetációs idejének 

időjárásától, az ültetvény kondíciójától, a vesszőn való elhelyezkedésétől. A vessző alaptól a 

csúcsirányba a termékenység növekszik, illetve a 4-8 ízköztől többnyire állandó. A 

négyzetméterre eső rügyszám megadásával fejezhetjük ki a tőke rügyterhelését. Ez 6-8 db 

rügy/m2 esetében a legtöbb termőhelyen a hazánkban termesztett fajtákkal megfelelő 

mennyiséget és kiváló minőséget ad. 

A szőlőt metszhetjük a lombhullástól a rügyfakadásig. Korai metszéssel siettetjük a 

rügyfakadást, míg a rügyfakadáshoz közeli időben történő metszéssel késleltetjük azt. A 

metszés fő eszköze a kézi metszőolló, de az idősebb részek (elöregedett termőalapok, elhalt 

tőkerészek) eltávolításához a tőkefűrészek is szükségesek. A metszőollókat működtethetjük 

pneumatikával, hidraulikával és akkumlátorról. A metszés elvégzését elősegítik az erőgépre 

szerelt előmetsző gépek. 

 

 



15.2.2. Zöldmunkák 

 

 

A tőke lombozatának a kezelését a zöldmunkák során végezzük el, mellyel a vegetatív 

és generatív részek közötti egyensúlyt kívánjuk optimalizálni. Megkülönböztetünk 

hajtáskezeléseket és terméskezeléseket. 

A hajtáskezelések közül évente ismétlődő feladat a törzstisztítás, a hajtások 

válogatása, a hajtások befűzése, a hajtások visszavágása. A tőketörzsön előtört hajtásokat, ha 

azok nem a tőke ifjítását szolgálják, teljes mértékben eltávolítjuk. A rügyfakadást követő 

időszakban, amikor a hajtások 2-3 levelesek már először elvégezhetjük, ezt követően még 1-2 

alkalommal meg kell ismételnünk. Minden sorgyomirtást megelőzően elvégzendő feladat. A 

hajtások válogatása során a meddő hajtásokat, az ikerhajtásokat és mindazokat, amelyek a 

tőke termőalapjain olyan pozícióban növekednek, ahol új termőalapot nem kívánunk 

kialakítani és a meglévők megfiatalítását sem szolgálják, eltávolítjuk. A legkedvezőbb 

időpontja a 4-6 leveles fejlettségi állapotban van. A választott tőkeművelésmódnak 

megfelelően kialakított támberendezésen rögzítjük a hajtásokat, huzalpárok közé igazítjuk, 

más esetekben fésüljük vagy kötözzük. Az első hajtásbefűzést a hajtástartó huzalpárok közé 

már a hajtások első válogatása idejében elvégezhetjük, majd a virágzás előtt és a 

termékenyülést követően végezzük. A hajtások végét virágzás időben a jobb termékenyülés 

elősegítésére visszacsíphetjük. A tetejezést, azaz a hajtások visszavágását a termékenyülést 

követően, a fürtzáródás időszakában végezzük. Ezzel a hajtások növekedését leállítjuk és a 

növényt arra késztetjük, hogy a megtermelt asszimilátákat a termésérésre és a hajtások 

beérésére fordítsa. A hónaljhajtások a nyári rügyekből fejlődnek fajtánként és 

tőkeművelésmódonként eltérő mértékben, erősségben. Ezek sűrűsítik a lombozatot, ami a 

kórokozóknak kedvezhet. Eltávolításuk javasolt. Kicsíphetjük ezeket a fejlődésük korai 

szakaszában, vagy kipattinthatjuk. Ha a fásodásuk már megkezdődött, akkor célszerű 

metszőollóval elcsípni a z első, vagy második levélemeltnél (hajtás alaptól első vagy második 

levél). Nagyobb ültetvényfelület esetében a gépi zöldvágó berendezések alkalmazásával a 

lombfal oldala is kezelhető. 

Speciális hajtáskezelés a lomblevelek eltávolítása a fürtzónából és a gyűrűzés. Az 

előbbi esetben a zsendülés fázisba lépett szőlőnél a fürtzóna magasságáig eltávolítjuk a 

lombleveleket, ezáltal a lombozat jobb szellőzését biztosítva, csökkentve a szürkerothadás 

veszélyét. A másik előnye a műveletnek a bogyók színanyagainak fejlődését is elősegíti, mely 

különösen fontos a vörösbort adó fajtáknál. A gyűrűzést a csemegeszőlő termesztésben 

alkalmazzák, mely során a hajtás háncsrészét a fürt alatt közvetlenül elszorítják az érés 

kezdetekor. A gyűrűzés hatására növekszik a bogyóméret, előbbre hozható az érésidő. 

A zöldmunkák egy külön csoportját alkotják a terméskezelések. A mesterséges 

beporzást nővirágú szőlőfajták esetében lehet alkalmazni, illetve üvegházi, vagy fólia alatti 

termesztésben, mivel a szőlő szélbeporzású növény. A fürtök különböző szintű manipulálása 

a legismertebb a terméskezelések közül. A termésszabályozás drasztikus formája. 

Végezhetünk a fürtön belül bogyóritkítást, visszacsíphetjük a fürtöket, vagy egyszerűen 

válogatjuk és eltávolítjuk azokat. Ez utóbbit alkalmazzák a leggyakrabban a kiváló minőség 

elérése érdekében. Zsendüléskor kell a feleslegesnek ítélt fürtöket eltávolítani és így a kívánt 

fürtszámot, termésmennyiséget beállítani. Általában a hajtáson az alaptól távolabbi fürtöt 

vesszük le, így beállítva az egy hajtás egy fürt terhelést.  

A gyökérmetszést azokon a termőhelyeken alkalmazzák, ahol a szőlő vegetatív 

fejlődése túlzott, tehát a lombozat nagysága a termésmennyiséghez képest túl nagy. Intenzív 

hajtásnövekedési időszakban a soroktól 30-50 cm távolságban éles késsel a 40 cm 

talajmélységig meghasítják a talajt és közben elvágják a gyökereket. Egy vegetációban csak 

az egyik oldalon célszerű elvégezni. 



A vegyszeres kezelések közül a csemegeszőlő termesztésben alkalmazott 

hormonkezeléseket az egységes bogyóméret elérése és a bogyóméretének megnövelése 

érdekében alkalmazzák. Gibberellineket használnak a virágzást követő időszakban egy vagy 

két alkalommal, a teljes lombozatra kijuttatva, esetenként csak a fürtzónát kezelve. 

 

 

15.3. Agrotechnikai műveletek a szőlőültetvényben 

 

 

A közvetve a talajon keresztül ható termesztéstechnikai elemeket hívjuk agrotechnikai 

műveleti elemeknek. Idesoroljuk a talajművelést, beleértve a gyomirtást is, az öntözést és a 

tápanyaggazdálkodást. 

 

 

15.3.1.Talajművelés és vízgazdálkodás 

 

 

A talajunk megművelésével tesszük azt alkalmassá a csapadék befogadására, a 

tápanyagok szolgáltatására. A talajműveléssel írtjuk a gyomnövényeket. Az ültetést követő 

első három évben lehetőség szerint csak mechanikai talajművelést alkalmazzunk. 

Gyakorlatilag meg kell kapálni a szőlőt, melyet természetesen végezhetünk aktív vagy passzív 

soraljművelővel. Az ültetést követően, ha „csirkéztük” azaz földkupaccal takartuk az elültetett 

oltványokat vagy dugványokat, akkor azok folyamatos lebontásával egyenletes talajfelszínt 

alakítunk ki. Az év folyamán a gyomok fejlődését figyelemmel kísérve 3-4 alkalommal 

sekélyen kapálunk. Tudnunk kell, hogy a rotációs kapák a talaj szerkezetét rombolják, 

porosítják. Ez levegőtlenséget, rosszabb vízelnyelő képességet okozhat, enyhe lejtő esetén is 

jelentős lehet a hirtelen lezúduló csapadék esetén a talaj elmosódásunk, talajerózió léphet fel. 

Késő ősszel, a lomblevelek lehullását követően mély kapálást végezhetünk, beszánthatjuk a 

szőlőt, a felső talajréteg 10-15 cm-re történő leforgatásával, így a téli csapadék befogadására 

teljesen alkalmassá tesszük a szőlősoraink körül a talajunkat. A fiataltőkék takarását is 

ilyenkor végezzük el. Tavasszal nyitó kapálással indítjuk a talajmunkákat, ha ősszel mélyen 

kapáltunk és betakartuk a tőkenyakat. A harmadik évtől a vízellátástól függően füvesíthetjük 

a sorok közét, takarhatjuk természetes mulcs anyagokkal (pl. szalma), alkalmazhatunk 

vegyszeres gyomirtást. A gyomirtó szerek alkalmazása környezetünk vegyszer terhelését 

növeli. Használatukat, ha mégis a vegyszeres gyomirtás mellett döntünk, akkor elsősorban 

perzselő hatású készítményeket válasszunk. Ezek használatakor figyelmesen kell eljárni, hogy 

kultúrnövényeink zöld felületére ne kerüljenek. Nem szerencsés az sem, ha a szőlőtőke 

törzsére jut a permetszer, mert a bőrszöveten keresztül a növénybe jutva annak természetes 

ellenálló képességét csökkenti. Ezt elkerülhetjük a szőlő nevelőcső használatával. Ez a tőkét 

teljesen körül fogja abban a magasságban, ahol a gyomirtó szerrel érintkezhet. Tavasszal kell 

felhelyezni, rögzíteni a tőke támaszhoz és a lombhullást követően eltávolítani. Több éven 

keresztül felhasználható. Ha már a talajművelésére fordított energiánkkal spórolni akarunk, 

akkor a részleges füvesítést, vagy a mulcs anyaggal való talajtakarást ajánljuk. A szőlősorok 

közötti füvesítést a harmadik évben a metszést követően tavasszal végezzük, vagy a szüretet 

megelőzően kb. 1-1,5 hónappal. Ez által elkerülhetjük, hogy a metszés, vagy a szüreti munkák 

során a frissen telepített füvet kitapossuk. Olyan fűféléket válasszunk, amelyek sekélyen 

gyökereznek, lassú fejlődésűek, így kevesebbszer kell kaszálnunk az éven belül. Jól 

regenerálódnak az esetleges nyári visszaszáradást követően. Ilyen fűfélék találhatók a 

csenkeszek (pl. vörös nadrág csenkesz) és a tippanok (pl. nyári tippan) között. A pillangós 



virágúak közül a fehérhere jöhet elsődlegesen számításba, de szüretidőben történő 

virágzásával a darazsakat csalogatja. A füvesítés a hasznos szervezetek felszaporodását segíti, 

a szerves anyagok dúsulásához hozzájárul. Száraz, aszályos időszakban fokozottan ügyelnünk 

kell a megfelelő vízellátásra. Talajunk vízgazdálkodását pozitívan befolyásolhatjuk 

mulcsozással és még a gyomok elnyomásában is segíthet. Elsődlegesen a szalmát javasoljuk. 

A takaró réteget 20-25 cm vastagságban kell közel egyenletesen elteríteni. Lehet csak a sorok 

alját takarni, vagy a teljes felületet. A szalmával való takarás előnye, hogy a területre hulló 

csapadék beszivárgását a sorok közvetlen közelében segíti, akadályozza a talajfelszín 

párologtatását, segíti a hasznos szervezetek felszaporodását, megélénkül a talajélet. 

Csapadékos időben is megközelíthető a tőke, a növényvédelmi munkákat időben el tudjuk 

végezni, a gyomok sem mechanikailag, sem vegyszeresen nem kell védekeznünk. Célszerű a 

folyamatosan bomló szerves anyagunkra évente 3-4 kg nitrogént kijuttatni, ami a 

szén:nitrogén arány helyes megtartásához nélkülözhetetlen. A talajtakarást 3-4 évente 

célszerű megújítani.  

A szőlőtőkék fejlődését az öntözés elősegíti. A kijuttatandó vízmennyiség 

négyzetméterenként el kell, hogy érje a 30-50 liternyi mennyiséget egy-egy alkalommal. Csak 

ekkora mennyiség esetén érhetjük el, hogy a talaj mélyebb rétegeibe szivárogjon a víz és a 30-

60 cm-es mélységben, ahol a szőlőtőke gyökerének fő tömege helyezkedik el, érvényesüljön 

is. Virágzás idején és közvetlenül virágzási idő előtt ne öntözzünk, mert rontjuk a 

termékenyülést. Szőlőültetvényeinket júliusban és augusztusban érdemes kétszer, háromszor 

megöntözni. Ezzel elősegítjük a terméskötődést követően a fürtök, a bogyók fejlődését, a 

zsendülés kezdetekor az érést. Érés előtti időszakban, kb. egy hónappal előtte hagyjuk abba az 

öntözést, mert a rothadás veszélyt fokozzuk. Az öntözési módok közül elsősorban a 

csepegtető öntözés használatát javasoljuk. Ezt tápoldatozó berendezéssel kombinálva a 

gyorsan talajba kerülő és hasznosítható tápanyagok kijuttatására is használhatjuk.  

 

 

15.3.2. A szőlőtőkék tápanyag szükséglete 

 

 

Sajátossága a szőlőtőkék tápanyagellátásának, hogy több éven keresztül ugyanazt a 

helyet foglalják el, kiterjedt gyökérzetet nevelnek, a gyökerek zöme a 30-60 cm-es 

mélységben található. Ezekből kiindulva beláthatjuk, hogy az ültetés előtt van lehetőségünk 

egyenletesen az ültetendő talajba juttatni a tápanyagokat a megfelelő mélységbe. 

Szőlőültetvény létesítések esetében feltétlenül talajvizsgálatra alapozottan határozzuk meg a 

kijuttatandó tápanyag mennyiségét. Régen kizárólag istállótrágyát használtak, amiben 

valamennyi szükséges tápanyag megtalálható volt és jelentősen javította a talaj szerkezetét, 

főképp humusz tartalmának növelésén keresztül. Napjainkban az istállótrágya hiánya, 

valamint a műtrágyák egyszerűbb kijuttatási módja ez utóbbiak használatának előtérbe 

kerüléséhez vezetett. A műtrágyák koncentráltan tartalmaznak a növények számára fontos 

hatóanyagokat elemenként, például nitrogénből, foszforból, káliumból, vagy kombináltan. A 

növények által nagyobb mennyiségben tartalmazott elemeket makro elemeknek nevezzük, a 

kisebb 1 mg/kg szárazanyagra vetített érték alattiakat pedig mikroelemeknek. A szőlő 

tápanyagellátásában betöltött szerepük alapján makroelemek a nitrogén, a foszfor, a kálium, a 

magnézium, a kalcium. Fontosabb mikroelemek a bór, a réz, a kén, a vas, a cink, a mangán. A 

növények egyenletes fejlődéséhez, jó kondíciójának fenntartásához mind a makroelemekre, 

mind a mikroelemekre szükségük van és egymáshoz viszonyított arányuk is fontos. A 

műtrágyák használatának térnyerése óta a helyes mennyiség és tápelem arányok megállapítása 

felértékelődött, mivel egyik vagy másik műtrágya túlzott felhasználása felboríthatja a helyes 

tápelem arányokat, ami a növény tápanyagokban való helyes ellátásának a felborulásához, 



relatív tápanyag hiányhoz vezethet. Az egyes elemek túlzott ellátása és természetesen hiánya 

is felborítja a szőlőtőke harmonikus tápanyag ellátását. A rosszul táplált szőlőtőkének először 

csökken a vesszőhozama, később a fürtök és a bogyók is fejletlenek maradnak. Minden egyes 

elemnek meg van az élettanilag fontos funkciója, például a nitrogén a hajtásrendszer 

fejlődését fokozza, a foszfor a vesszőbeérést, termékenyülést, a kálium a bogyók 

cukortartalmát és ugyancsak a vesszőbeérést segíti. Túlzott mennyiségű nitrogén 

kijuttatásával buja növekedésű lesz a tőke, sötétzöld levélzet, hiányos virágkötődés, 

betegségekkel szembeni fogékonyság megnövekedése, rossz vesszőbeérés lesz jellemző. 

Hiánya gyenge hajtásnövekedést, apró sápadt zöld leveleket eredményez, a tőkét károsító 

kórokozók a legyengült növényt könnyebben megtámadják. Bőséges foszfor ellátáskor az 

átlagosnál kisebb levél, a fő erek között mozaikosan sárgult foltok, vékony főhajtás, erős 

hónaljhajtás, kicsi madárkás fürtök megjelenése várható. Hiánya sima, mélyen karéjos, 

sötétzöld leveleket, rossz vessző beérést eredményez, a levelek zölden hullanak le. Ha 

káliumot túlzott mennyiségben juttatjuk ki akkor a levélerek közötti rész megsárgul 

(magnézium hiány alakul ki). Hiányában a levéllemez széle visszahajlik, a levélszélen 

perzseléshez hasonló tünetek jelennek. Magnézium hiányában a levélerek közötti rész 

megsárgul, túlzott adagolásakor kálium hiány jelentkezhet. Vas és mangán hiány esetében a 

teljes levéllemez (a levél erek is) citromsárga színű lesz, először a hajtásalapján nevelt 

idősebb leveleken jelentkezik a hiánytünet. A cink hiányt az átlagnál kisebb levél, a főerek 

közötti mozaikos sárgulás, vékony cikk-cakkosan megtört hajtás, erős hónaljhajtás képződés, 

kicsi madárkás fürtök jelzik. Az egyes tápelemek növények általi felvétele több tényezőtől is 

függ, például a talajszerkezetétől, típusától, annak vízgazdálkodásától, konkurrens 

gyomnövények jelenlététől.  

A szőlőtápanyag ellátásában nagyon fontos szerepe van az ültetés előtti 

alaptrágyázásnak. A makro elemek közül a foszfor és a kálium talajtípustól függően ugyan, de 

lassan mozog a talaj mélyebb rétegei felé, mert megkötődnek a talaj agyagásvány 

részecskéihez. Ezért ezeket feltöltő jelleggel az ültetés előtt a talaj 40 -60 cm-es mélységébe 

kell bejuttatnunk. Érett istállótrágya alkalmazásakor m
2
-ként 6-10 kg ajánlott. Műtrágya 

használatakor nitrogénből 0,02 kg hatóanyagot, ami 25% hatóanyag tartalom esetén 80 g/m
2
, 

foszforból 0,03 – 0,06 kg hatóanyagot, ami 18% hatóanyag tartalom estén 150-350 g/m
2
, 

káliumból 0,06 – 0,14 kg/m
2
 hatóanyagot, ami 40% hatóanyag esetén 150-350 g/m

2
. Kötött 

talajon ősszel juttassuk ki az alaptrágyát, homoktalajon tavasszal is elegendő. Legjobb a 

műtrágyát a szerves trágyával keverve adni, így jobb az érvényesülésük. Természetesen a 

szerves trágya tápanyagtartalmával ilyen esetben csökkenteni kell a kijuttatandó műtrágya 

mennyiségét. A következő táblázatban (15.1. táblázat) néhány szerves trágya 

tápanyagtartalmát tüntettük fel. 

 

15.1. táblázat: Néhány szerves trágya tápanyagtartalma (Kriszten, 2007 nyomán) 

A trágya 
Víz Szerves anyag Összes nitrogén Összes foszforsav Összes kálium 

százalék 

Vegyes istálló 45-65 12-22 0,33-0,38 0,26-0,50 0,60-0,80 

Sertés 71 24 0,52 0,19 0,58 

Komposzt 63 29 0,91 0,73 0,73 

Szőlőtörköly 68 27 0,90 0,30 0,90 

 

Az ültetést követően már fenntartó trágyázásról beszélhetünk, aminek az alapját az 

egységnyi területen megtermelt szőlőmennyisége alapján számíthatjuk ki. A kereskedelemben 

állandóan újabb összetételű műtrágyák kerülnek forgalomba, ezért elsődlegesen hatóanyag 

tartalomra vonatkozóan adjuk meg a pótolni szükséges tápanyag mennyiséget. Ebből könnyen 

kiszámítható a ténylegesen kijuttatandó műtrágya mennyisége, mivel a csomagolásukon a 



hatóanyag tartalmat fel kell tüntetni. Ha helyesen végeztük el az alaptrágyázást, akkor az első 

4-5 évben nem kell újból tápanyagot pótolnunk. Ezt követően pedig az alábbi számításmenet 

alapján tudjuk meghatározni a hatóanyag mennyiségét. A tenyészterület és a termelt 

szőlőmennyisége meghatározó ebből a szempontból. A példánkban egy középmagas törzsű 

1,5 m x 1m-re telepített szőlősor 1 négyzetméterére vonatkozóan adjuk meg a kijuttatandó 

hatóanyagok mennyiségét. A 1,5 m2-re ültetett szőlőtőkéről kordonművelés esetén 1-2 kg 

termést várhatunk. Ez négyzetméterenként 0,6 – 1,3 kg-ot jelent. Ha 1 kg termés eléréshez 10 

g nitrogén, 5 g foszfor, 15 g kálium szükséges, akkor ez esetünkben 6-13 g nitrogént, 3-7 g 

foszfort, 9-21 g káliumot jelent négyzetméterenként. Szőlőtőkénként kell 9-19,5 g nitrogén, 

4,5 – 10,5  g foszfor, 13,5 – 31,5 g kálium hatóanyagot kijuttatnunk. Ehhez ideális lenne a 

25% N – 12,5% P – 37,5% K hatóanyagú műtrágya. Ez esetben a 0,6 – 1,3 kg 

négyzetméterenkénti terméshez 36 – 78 g/m2 műtrágyára van szükségünk a fenti hatóanyag 

kombináció esetében. Ha 20 tőkét ültettünk, akkor a fenti példát figyelembe véve az 5. évtől 

évente 1,1 – 2,4 kg kombinált hatóanyagú (25 N – 12,5 P – 37,5 K, ez csak példa nem biztos, 

hogy a kereskedelemben ilyen kombinációban megtalálható!) műtrágyára van szükségünk 20 

– 40 kg termés eléréséhez. Nagyon sok esetben a talajunk magnézium szolgáltató képessége 

gyengül az évek során. Ilyenkor a helyes kálium: magnézium arány megtartása érdekében 

négyzetméterenként 40 g keserűsó kijuttatása ajánlatos. Kötött talajon juttassuk ki ősszel és 

lehetőleg a gyökérzóna közelébe kerüljön a foszfor és a kálium. Ugyanis ezek az elemek a 

talaj kötöttségétől függően évente 0,5-1 cm mozdulnak lefelé. Ha csak sekélyen pl. 10 cm 

mélyen, juttatjuk a talajunkba, akkor mintegy 15 – 20 év múlva kerül csak a szőlőgyökerének 

fő tömegéhez a tápanyag. Tehát lehetőleg 25-30 cm mélyen dolgozzuk a talajba. A nitrogént, 

ha külön juttatjuk ki, akkor célszerű a vegetáció megindulását követően a talajfelszínre szórni, 

majd sekélyen a talajba dolgozni, mivel a nitrogén gyorsan mozog a talajban, és így az 

intenzív gyökérnövekedés időszakára kerül a gyökérzónába.  

A szőlő mikro tápelemeit általában nem pótoljuk rendszeresen. Erre szolgálnak a 

lombtrágyák. A szőlő nem csak a gyökerén, de a lombozatán keresztül is képes felvenni 

bizonyos formában a tápanyagokat. A lombtrágyák használata által a tőkék kondícióját 

javíthatjuk, ezáltal egészségesebb, megfelelő mennyiségű és jó minőségű termést érhetünk el. 

Nagyon sokféle lombtrágya kapható a kereskedelemben, ami nehezíti választásunkat, de 

specifikus használatukat könnyíti. Mindig figyelmesen olvassuk el a csomagoláson 

feltüntetett hatóanyag tartalmat és az ajánlott használatukra vonatkozó utasításokat. A mikro-

tápelemek elsődlegesen a növények enzimatikus folyamataiban játszanak katalizáló szerepet, 

mely hat vegetatív (lombozat) és generatív (termésképző szervek) fejlődésének összhangjára. 

Például a bór fokozza terméskötődést, ezért célszerű a virágzás előtti permetezéskor bór 

levéltrágyát alkalmazni. De hozzájárul a jobb cukor beépüléshez is, így a zsendülés kezdetén 

valóalkalmazása emelheti a mustfokot a szőlőben. Mivel a lombtrágyák a növényvédelmi 

permetezésekkel egy időben kijuttathatók, érdemes évente 1-3 alkalommal a kondíció javítása 

érdekében minél több hatóanyag tartalmú készítményt alkalmazni. 

 

 

15.4. A szőlő növényvédelme 

 

 

Elsődleges szempont, hogy közvetlen környezetünkben vegyszermentesen, vagy minél 

kevesebb vegyszer felhasználásával tudjunk egészséges, megfelelő mennyiségű és minőségű 

szőlőt előállítani. A növényvédelem nem akkor kezdődik, amikor az oltványt vagy dugványt 

elültetjük, hanem akkor, amikor kijelöljük az ültetvény helyét, megválasztjuk a telepítésre 

kerülő fajtát. Ma már teljes érési sor áll rendelkezésünkre, elsősorban hazai előállítású 

csemege- és fehérbort adó szőlőfajtákból, amelyek a legfőbb kórokozókkal szemben 



ellenállók. Ezek ültetése esetén a kórokozók elleni vegyszeres védelem teljesen elhagyható, 

illetve egy-két permetezésre korlátozható. Ugyancsak megkönnyíthetjük a dolgunkat, ha az 

ültetvény kitettsége napsütött, szellős, nem ül meg a pára. A gyorsan felszáradó lombozaton a 

kórokozók fejlődése, növénybe hatolása gátolt.  

A szőlő általánosan elterjedt kórokozói a lisztharmat, a peronoszpóra és a 

szürkerothadás. Legfontosabb kártevői a szőlőgyökértetű, a különböző atkák és a 

szőlőmolyok. Mindegyik kórokozónak és kártevőnek a fejlődéséhez megfelelő hőmérsékletre, 

csapadékra stb. van szüksége. Ezek figyelembevételével fertőzésük ideje, károsításuk kezdete 

viszonylag jól előrejelezhető.  

A szőlőlisztharmat a szőlő minden zöld részét megtámadja, legjobban a fürtöket 

veszélyezteti. A kórokozó gomba a rügyekben telel és tavasszal a rügyfakadást követően a 

hajtások alapi részén levő kisleveleken telepszik meg. A fertőzésveszély tehát már a fakadás 

után kialakul, de hazánkban a szemmel látható első tünetei többnyire csak elvirágzás után, 

június második felében alakulnak ki. A fertőzés helyén, a levelek, vagy a bogyók felületén, 

szürkésfehér, kissé szemcsés, poros jellegű bevonat képződik, amelynek jellegzetesen erős, 

dohos gomba szaga van. A beteg bogyók gyakran mélyen felrepednek, ezeket nevezzük 

„sérves” bogyóknak. A penész telep a levél, vagy a bogyó felületéről letörölhető. A 

lisztharmat fertőzés veszélye főként a meleg (20 
o
C körüli hőmérsékleten), száraz 

időszakokban fokozódik, járvánnyá egymást követő 2-4 száraz meleg évjárat folyamán válik, 

különösen akkor, ha ezeket enyhe telek kötik össze. Ilyenkor júniusra a nem permetezett, 

fogékony tőkéken a fürtök fertőzése 100%-os lehet. A hatékony megelőző védelem alapja a 

szellős lombozat kialakítása, az állandó gyommentesség biztosítása. A növényvédőszeres 

megelőzéshez segítségül használhatunk különböző jelző növényeket. Ha a rózsán, uborkán 

lisztharmat fejlődését látjuk, akkor a szőlőlisztharmat fejlődésének is kedvező a feltétel, 

haladéktalanul védekezni kell. Kéntartalmú szerek használata ajánlott, 8-14 napos 

ismétlésekben május közepétől augusztus közepéig fajtától függően. A megelőző védelem 

alapja az időben és gondosan elvégzett permetezés.  

A szőlőperonoszpóra a szőlő levélzetét és fürtjeit fenyegeti súlyos mértékű elhalással. 

A légzőnyílásokon keresztül hatol be a növénybe, a növény belsejében fejlődik tovább. Első 

látható tünete az úgynevezett „olajfolt”, mely a fény felé fordított leveleken elmosódott szélű 

sárgás-zöld folt megjelenését jelenti. Ennek megjelenését követően rövid időn belül a levél 

fonákján fehér színű penészgyep jelenik meg, amely a további fertőzésekhez a szaporító 

képleteket fejleszti. A lappangási idő hőmérséklet függő. Tavasszal 10-13 
o
C napi 

középhőmérsékleten 15-18 nap, 20-25 
o
C középhőmérsékleten csupán 2-4 nap. Különösen 

nagy a fertőzés veszélye, ha márciustól július közepéig gyakoriak a Földközi-tenger felől 

érkező meleg frontok, a havi átlagos csapadékmennyiség többszöröse hullik. Ha 10 mm-nél 

több csapadék hullik és a hőmérséklet 15 
o
C felett van azonnal védekezni szükséges. A 

legjobb védekezés a rezisztens fajták ültetése. Ha fogékony fajtát ültettünk akkor a 

védekezésünk idejét a lehullott csapadék mennyisége és a hőmérséklet függvényében kell 

megtennünk. Július közepéig felszívódó készítmények használata ajánlott, ezt követően 

réztartalmú készítményekkel is hatásosan védekezhetünk. A védekezések számát jelentősen 

csökkenthetjük a jól légjárható helyre ültetéssel, szellős lombozat kialakításával, a sorok alatti 

rész gyommentesen való tartásával.  

A szürkerothadás a szőlő minden zöld részét megtámadhatja. Leggyakrabban azonban 

az érésben lévő bogyókat támadja, esetenként virágzáskor is fertőz. Tartósan csapadékos 

időszakban, 17-20 
o
C hőmérsékleten a vékony bogyóhéjú, tömött fürtű fajták teljes rothadása 

bekövetkezhet. A hatékony védekezés előfeltétele a szellős lombozat, megfelelő légmozgás a 

szőlőtőke körül. Érésidőben a lomblevelek eltávolítása a fürtök közvetlen környezetéből 

jelentős mértékben csökkentheti a rothadást. A rothadás kialakulása a szőlőmolyok által 

okozott kártétel nyomán fokozódhat, így a molyok elleni fellépéssel a szürkerothadás 



kialakulásának esélyeit is gyengítjük. Vegyszeres védelmet a kereskedelemben engedélyezett 

készítményekkel virágzás előtti időszakban végezzük először. Kiemelten fontos a fürtzáródás 

előtti védekezés, amikor még a fürtkocsányzat belsejébe be tudjuk juttatni vegyszert. Az 

egyenletes permetszer kijuttatásra fokozottan ügyeljünk. A harmadik védekezést az érés 

kezdetén célszerű elvégezni, ügyelve az élelmezés egészségügyi idő betartására a szüretig. 

Magasabb cukortartalom mellett, reggeli pára képződés és erőteles nappali felmelegedés 

váltakozásakor a folyamat nemesrothadásba, aszúsodásba mehet át. Ilyenkor a kórokozó a 

bogyó felszínén maradva annak víztartalmát csökkenti, miközben íz, zamat anyagi 

koncentrálódnak a cukortartalommal együtt a savtartalom csekély mértékű csökkenése 

mellett. Ez a folyamat csak speciális adottságok mellett játszódik le, hazánk egész területére 

jellemzően elsődlegesen a kártétele a jellemző a gombának. 

A kártevők közül ugyan a szőlőgyökértetű a legfontosabb, de ellene biológiai 

védekezéssel az európai nemes, alanyokra történő oltásával, az oltványkészítéssel 

védekezünk. Európai gyökeres dugványt csak a 75%-nál magasabb kvarctartalmú területeken 

használjunk, ahol a humusztartalom 0,4% alatti és a leiszapolható részek aránya a 20%-ot 

nem haladja meg. A szőlőnek kétféle atka kártevője van, a szőlőlevélatka és a 

szőlőgubacsatka. A gubacsatka a szőlőlevelének a fonákján szívogat, mely a levélszíne felé 

hullámosan kidudorodik. A fonákon gyapjas bevonat képződik. Kártétele általában nem 

jelentős. A szőlőlevélatkának kizárólagos tápnövénye a szőlő. A tőke földfeletti idősebb fás 

részein, kéregrepedésekben, illetve a rügypikkely-levelek közé behúzódva telel át. 

Rügyfakadást követően azonnal szívogatja a fiatal hajtás minden részét, ami a hajtások 

megnyúlását, abnormális fejlődését okozza. Ellenük elsődlegesen ragadozó atkákkal 

védekezhetünk. Ezek felszaporodását, áttelelését a kordonkarra kihelyezett posztó csíkokkal 

segíthetjük. Ha mégis vegyszeres védekezéshez folyamodunk akkor azt rügyfakadást 

követően, illetve augusztusban a telelőre való behúzódásuk előtt tegyük meg. 

Kétféle szőlőmoly károsíthatja szőlőnket a nyerges és a tarka szőlőmoly. Mindkettő 

május hónapban rajzik először, amikor az áttelelt bábokból kifejlődnek. Tojásaikat a 

levelekre, fürtkezdeményre tojják. A bimbókat és a virágokat összeszőve a belsejüket rágják. 

Egyhónapos fejlődés után vékony szövedékű gubóban bebábozódik, amiből félhónapos 

nyugalom tán július végén, augusztus elején kel ki az újabb nemzedék. Tojásaikat a bogyókra 

rakják, melyekbe a kikelő hernyók berágják magukat. Károsításuk nyomán jelentős mértékű 

rothadás is felléphet. A tarka szőlőmoly előbb kezdi meg tavasszal a fejlődését és így akár 

három nemzedéke is kifejlődhet egy évben. Rajzásukat szex-feromon csapdával érdemes 

figyelni. Ha a csapdában jelentős számban (5-8 db) találunk nyerges, vagy tarka szőlőmolyt 

célszerű védekezni a fogástól számított 8-10 napra. Így célzottan tudunk a kártevő ellen 

fellépni. 

 

 

15.5. A szüret 

 

 

A szőlőt biológiailag érett állapotban szedjük. Nem utóérő gyümölcs. Ha a bort 

akarunk készíteni akkor a cukor:sav arány optimális alakulására kell időzítenünk. Hazánkban 

a legtöbb termesztett fajta termőhelytől függően a 18 magyar mustfokot (18g cukor/100g 

must) eléri. Ehhez optimális a kb. 7g/l savtartalom. Ha bort akarunk készíteni célszerű a 

mustfokolására, savtartalmának meghatározására eszközt beszereznünk. A szüretet mindig 

száraz körülmények között végezzük, minden plussz nedvesség bevitelével, ami nem a 

szőlőbogyóból származik a minőséget rontjuk. A szedőedényeket enyhén kénporozzuk be az 

esetlegesen kicsorgó szőlőlében meginduló ecetesedés meggátlására. A leszüretelt szőlőt 

minél hamarabb, lehetőleg alacsony hőmérsékleten dolgozzuk fel. A csemegeszőlő esetében a 



fogyasztásra érett szőlő bogyója a fajtára jellemző színű, alakú és ízű. A fürtkocsányzata 

rendszerint az eredési helyénél már fásodni kezd, de a többi része zöld. A bogyók nem 

peregnek –ez lehet fajta függő, de csemegeszőlőnél a bogyópergés kedvezőtlen tulajdonság - , 

ha mag van benne az beérett.  

A csemegeszőlőket fajtától függően lehet tárolni. Általában a későbbi érésű fajták 

alkalmasak erre. A szőlő friss eltartásának régi eljárásait – fürtök aggatása kamrába, apró 

szalma közé való elhelyezése – egyrészt ma is alkalmazzák. Szerepük a család ellátásában 

elsődleges. A régi eltartási módok nagy részét azonban már elvétve sem használják úgy, mint 

a hamuba, homokba, tőzegbe, fűrészporba történő ágyazást. A késői érésű, nagyobb, 

lazafürtű, vastag, hamvas bogyóhéjú, ropogós húsú fajták száraz talajról származó termése 

tartható el legtovább és legkisebb veszteséggel. A teljesen beérett és túlérett fürtök nem 

tarthatók el olyan gazdaságosan, mint az eléggé érett, de nem teljesen beérett fürtök.  

Optimális a tárolási hőmérséklet általában akkor, ha a terméket 0, 5-2 °C- kal annak 

fagyáspontja felett tároljuk. Minél közelebb van a termék hőmérséklete a fagyáspontjához, 

annál lassabbak az érési folyamatok, ill. az alacsonyabb hőmérsékleten a magas relatív 

páratartalom biztosítása is kevesebb párolgással, súlyveszteséggel jár.  

Nagy nedvességtartalma folytán a csemegeszőlő mind a bogyó, mind a kocsány 

felületén keresztül folyamatosan párologtat. Betakarítás után, a nedvesség utánpótlás 

megszűnésével ez a tulajdonságuk továbbra is megmarad, sőt fokozottabbá válik egy gyors 

légmozgású hűtött tároló helyiségben. Éppen ezért e kipárolgás mértékének alacsonyan tartása 

elemi fontosságú a hatékony tárolás során. A terméket körülvevő környezet magasabb 

páratartalma lelassítja ezt a folyamatot, elősegítve, hogy a termék megtartsa saját 

nedvességtartalmát. Mivel a friss csemegeszőlő érett bogyójának nedvességtartalma 75- 85%, 

az 55% átlagos relatív páratartalmú levegő, mint egy száraz szivacs, annyi nedvességet vesz 

fel, amennyit csak tud. Különböző páratartalmú közegek egymással érintkezve idővel 

kiegyenlítődnek, azaz ha egy üres hűtött térbe, amely relatív páratartalma 45-55%, 

berakodunk friss csemegeszőlőt, 2-3 óra múlva 5- 10%- os negatív irányú eltérést mutat. 

Amely nedvesség a növényből származik. 

A fenti pontokat betartva biztosak lehetünk benne, hogy a tárolt szőlő minősége érdekében 

minden elkövethetőt megtettünk. Az eredmény hosszabb tárolhatóság, kisebb veszteség, s 

nem utolsó sorban jobb minőség. 

 

 

15.6. Az ültetvény állagfenntartás 

 

 

Mind a biológiai állapot, mind a műszaki berendezések állapotának megőrzése az 

ültetvény teljes életében kiemelten fontos a gazdaságos termelés érdekében.  

Az ültetvény biológiai állagmegőrzése során évente a vegetációs időben többször 

átjárva az ültetvényt kijelöljük azokat a tőkéket, melyek egészségi állapotát rendszeres 

növényvédelmi kezeléssel nem lehet helyreállítani. A fitoplazmával, vagy rovarvektorok által 

terjeszthető vírusos megbetegedésben lévő tőkéket azonnal kivágjuk, a tőkerészeket elégetjük. 

A többi kijelölt tőkét a vegetáció végeztével vágjuk ki. Nyugalmi időszakban feljegyezzük a 

tőkehiányt és a megfelelő db-számú pótlást ellenőrzött oltványiskolától megrendeljük. A 

tőkék pótlását elvégezhetjük ősszel és tavasszal. Őszi pótlás esetében télre takarni kell az 

oltványokat. A gyors felnevelés érdekében szőlőnevelőcső alkalmazása indokolt tavasszal a 

rügyfakadást követően. 

A műszaki berendezések karbantartását illetően a támrendszerre kell a legnagyobb 

figyelmet fordítani. A meglazult, kidőlt oszlopokat helyre állítjuk, a huzalokat után feszítjük a 

tőkék nyugalmi időszakában. A táblák, tömbök között elhelyezkedő utak, vízelvezetők 



rendezése is fontos az egész évi ültetvényápolási munkákat könnyíthetjük meg az évente 

rendszeresen elvégzett karbantartással. 

 

 

Ellenőrző kérdések: 

 

1. Csoportosítsa a szőlőültetvények termesztéstechnológiai műveleteit! 

2. Mi a metszés lényege, milyen módjait ismeri? 

3. Sorolja fel a szőlő zöldmunkáit! 

4. Melyek az agrotechnikai műveletek az ültetvényben, ismertesse főbb jellemzőit! 

5. Melyek a legfontosabb kórokozók és kártevők szőlőültetvényeinkben? 

6. Melyek az optimális szüret feltételei? 

 

 

Kompetenciát fejlesztő kérdések: 

 

Válasszon metszés módot különböző termésmennyiségek eléréséhez, különböző fajták 

esetében! Indokolja választását! 

Tervezze meg az ültetvény talajművelését a tápanyag visszapótlás mértékét és annak módját 

egy kötött talajú ültetvényben! 

Készítsen szüreti tervet! 
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