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Chapter 1. ELŐSZÓ 

A növénytermesztéstan egyetemi szintű oktatása több évtizedes, sőt évszázados tradíciókat követ hazánkban. 

Ennek során kialakultak a didaktikailag legfontosabb alapelvek, így a termesztett szántóföldi növényfajok, az 

egyes növények ismertetésének, termesztéstechnológiájának legfontosabb elemei, azok leírása. Az idők 

folyamán azonban kisebb-nagyobb változtatások, átalakítások, a kor követelményeinek megfelelő módosítások 

történtek. 

A TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010. projekt keretében elkészült a két legfontosabb termesztett gabonanövény, a 

búza és a kukorica egyetemi jegyzete. Szükségesnek ítéltük, hogy a kisebb vetésterületű, de bizonyos ökológiai, 

agronómiai, felhasználási szempontból fontos gabonanövények termesztéstechnológiáját is új egyetemi jegyzet 

formájában a hallgatók rendelkezésére bocsájtsuk. Ez utóbbi elektronikus jegyzet azonban eltérő alapokon 

nyugszik. A kisebb vetésterületű gabonanövények termesztéstechnológiájának a jegyzete két amerikai tankönyv 

meghatározott fejezeteinek a fordításával és adaptációjával készült el. Erre a következő két könyv megfelelő 

fejezeteit találtuk a legalkalmasabbnak: 

• GEORGE ACQUAAH: Principles of Crop Production: theory, techniques, and technology (Second Edition, 

Pearson Prentice Hall, 2005) ISBN 0-13-114556-8 

• JOHN H. MARTIN–RICHARD P. WALDREN–DAVID L. STAMP: Principles of Field Crop Production 

(4th Edition, Pearson Prentice Hall, 2006) 

ISBN 0-13-025967-5 

Az első könyvből (szerző: George Acquaah) a legfontosabb általános ismereteket vettük át és egészítettük ki, 

adaptáltuk a hazai viszonyokra. Az adaptációt és az egyes kiegészítő megjegyzéseket valamennyi fejezetben a jó 

elkülöníthetőség céljából – mindkét könyv fejezeteinél – sárga mezőben emeltük ki. Ebben az első könyvben a 

mezőgazdaság jelentőségéről, a növénytermesztés funkcióiról, a növénytermesztési rendszerekről, valamint a 

természetes és agro ökoszisztémákról kapunk részletes információkat. 

A második könyv (szerző: John H. Martin – Richard P. Waldren – David L. Stamp) a hazánkban kisebb 

területen termesztett és egzotikus gabonanövény fajok termesztéstechnológiáját tárgyalja. Ezek a szántóföldi 

növénykultúrák a következők: 

• rozs 

• tritikale 

• árpa 

• zab 

• cirokfélék 

• rizs 

• vadrizs 

• kölesfélék 

• pohánka 

Az amerikai tankönyv felépítése ugyan eltér az általunk megszokottól, de ezen a struktúrán nem változtattunk. 

Bár a szerkezete eltérő, mégis minden fontos fejezet megtalálható benne. Ezek az ismeretek elsősorban az USA 

eltérő ökológiai, agrotechnikai adottságai mellett használhatók. Sok ismeret hazai viszonyokra is adaptálható. 

Fontosnak tartottuk azonban azt, hogy a termesztéstechnológiai és egyéb ismeretek vonatkozásában a hazai 

kutatások és gyakorlat eredményei is a releváns fejezetekbe – megfelelően elkülönítve (sárga mezőben 

kiemelve) – bekerüljenek ezzel pontosítva a hazai egyetemi hallgatók ismereteit. 

Meggyőződésünk, hogy az elkészített, adaptált egyetemi jegyzet rendkívül hasznosan fogja szolgálni az agrár 

egyetemi képzést. 
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Chapter 2. A mezőgazdaság - a 
társadalom élelmiszer, takarmány, 
valamint élelmi- és ipari rost forrása 

Létezhet-e a modern társadalom szántóföldi növények nélkül? Bizonyos társadalmak fennmaradása teljesen a 

szántóföldi növényekre alapszik. A szántóföldi növények az emberek számára élelmiszert és rostalapanyagot, az 

állattenyésztés számára pedig takarmányt biztosítanak. 

A termesztett növények élelmiszeripari értéke 

Az embereknek és állatoknak a megfelelő növekedés és fejlődés érdekében energiára, aminosavakra, 

vitaminokra és ásványi anyagokra van szükségük. Az energiát a szénhidrátok, a fehérjék és a zsírok 

szolgáltatják. Az emberek a világ más és más részein különböző forrásból nyerik a létfenntartásukhoz szükséges 

energiát. Számos fejlődő országban az emberi szervezet számára szükséges energiaigény akár 75 % -át 

szénhidrátok szolgáltatják. A másik véglettel a sarkvidéki területeken találkozhatunk, ahol az emberek által 

felhasznált energia nagy részét állati zsírok és fehérjék biztosítják. Az USDA (az USA élelmezésügyi 

minisztériuma) által készített élelmiszer-piramis szerint a piramis alsó szintjét a gabonafélék alkotják. Ez arra 

utal, hogy a napi élelmiszeradagban a gabonafélék fordulnak elő a legnagyobb mennyiségben. 

A fehérjéket aminosavak alkotják. 20 aminosav ismert, melyből 9 az emberi szervezet számára létszükséglet és 

külső forrásokból kell fedezni. Ezek a leucin, a valin, a fenil-analin, a treonin, az izoleucin, a lizin, a metionin, a 

cisztein és a triptofán. A többi aminosav az emberi szervezetben szintetizálódik. A világon élelmiszeripari 

felhasználásra termesztett legfontosabb haszonnövényeket és élelmiszeripari értékeiket az esszenciális 

aminosavtartalom függvényében az 1-1. táblázat tartalmazza. A pillangósokban alacsony a kéntartalmú 

aminosavak közül a cisztein és metionin tartalom. A gabonamagvakban ugyanakkor mérsékelt a lizin és a 

threonin tartalom. A gabonaféléket és pillangósokat együttesen fogyasztva a tápérték növekszik, mert jobb lesz 

a fehérjék hasznosulása. Az élelmiszerek ilyen vegyes fogyasztása az adott kultúrától függ. A gabonanövények 

nemesítésének egyik fő célja az élelmiszeripari érték javítása. 

A haszonnövények felhasználását számos társadalmi tényező befolyásolja. Az USA-ban például a kukoricát és a 

cirokot elsősorban állati takarmányként való felhasználásra termesztik. Ugyanakkor sok helyen, különösen a 

fejlődő országokban ezek a növények az emberek elsődleges táplálékforrásául szolgálnak. Mivel azonban 

beltartalmi értékük korlátozott, az egyoldalúan ezeket fogyasztóknál tápelemhiány léphet föl, ha ezeket más 

forrásból nem pótolják. Azokban az országokban, ahol az alacsony A-vitamin tartalmú rizs az alapvető 

élelmiszer, az A-vitamin hiány által okozott vakság gyakran előfordul. 

A termesztett növények élelmiszerként történő hasznosítását, a megtermelt növényi termékek minőségét több 

tényező együttesen határozza meg. Alapvető jelentőségűek a genotípus, azaz az adott fajta/hibrid genetikailag 

meghatározott minőségi paraméterei. Ezek jelentik a minőség felső korlátját, maximumát, amelyet egyrészt az 

ökológiai feltételek (éghajlat – időjárás, talaj – domborzat), valamint az agrotechnikai tényezők (vetésváltás, 

trágyázás, vetés, növényvédelem, betakarítás stb.) segítenek érvényre juttatni, vagy – és ez történik az esetek 

döntő többségében – kisebb-nagyobb mértékben negatívan befolyásolnak. 

A növény fajták/hibridek minősége mellett az is nagyon fontos, hogy azok milyen mértékű minőségstabilitással 

rendelkeznek, azaz a változó ökológiai és agrotechnikai feltételek mennyire változtatják meg a minőségi 

paraméterek értékeit. 

A nemesítés eredményes tevékenysége révén egyre jobb minőséget adó fajtákkal/hibridekkel rendelkezünk. A 

felhasználási célnak a figyelembe vételével speciális minőségi tulajdonságok kialakítása is lehetséges az új 

genotípusokban. 

A világélelmezés szempontjából legfontosabb növények 

A világ 30 legfontosabb élelmiszeripari növényei közé tartoznak a gabonafélék, a gumós növények, a 

gyümölcsök, a zöldségek és a pillangós növények. Néhányuk, pl. a kukorica és a búza széles körben elterjedt, és 

különböző mennyiségben Észak-Amerikában, Dél-Amerikában, Európában, Afrikában, Ázsiában és 
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Ausztráliában is termesztik. Más növényeket, pl. a jam-ot és a maniókát csak egyes trópusi régiókban lehet 

termeszteni. 

Egyértelmű, hogy a világon a gabonafélék és a gumós növények a legfontosabb élelmiszeripari növények. A 

listából az is kitűnik, hogy adott földrajzi területen mely növények számítanak mezőgazdasági szempontból 

fontosnak. 

A legfontosabb gabonanövények áttekintése 

Termesztett mennyiség szerinti sorrendben a három legfontosabb gabonanövény a búza, a rizs és a kukorica, 

utánuk következik a cirok, az árpa és a zab. A kukoricát, a zabot, az árpát és a szemes cirokot az USA-ban 

takarmánynövényként is nagy mennyiségben hasznosítják. 2000-ben a világon termelt gabona mennyisége 1871 

millió t volt, az USA ebből 332,2 millió t mennyiséggel részesedett. A világ ciroktermesztésének (Sorghum 

bicolor L.) 75 %-a élelmiszeripari felhasználásra kerül. A kukoricát és a búzát széles körben termesztik, Észak-

Amerika, Közép-Amerika és Dél-Amerika bizonyos területein kifejezetten nagy mennyiségben. A 

rizstermesztés ugyanakkor Ázsiában a legnagyobb. 

A gabonanövények termesztése viszonylag olcsó és egyszerű, hozzájárulnak az éhségérzet csökkentéséhez és a 

népességrobbanás lelküzdéséhez. A gabonanövények és a burgonya együtt a világnépesség kalóriaigényének 

több mint 75 %-át fedezi. Ez az arány Ázsia bizonyos részein még nagyobb, akár a 90 %-ot is elérheti. Mivel a 

táplálkozás ilyen nagy mértékben a gabonaféléken alapul, elterjedt a gabonatermékek ásványi anyagokkal és 

vitaminokkal (pl. vassal, tiaminnal, riboflavinnal és niacinnal) dúsítása. A növénytermesztőknek sikerült a 

kukorica lizin és triptofán tartalmát genetikailag javítani azáltal, hogy genetikai módosítással ezeket a fehérjéket 

nagy mennyiségben tartalmazó fajtákat (opaque-2 mutánsok) állítottak elő. A gabonamagvakra általánosan 

jellemző a magas, 300 kcal/100 gr-ot meghaladó kalóriatartalom. Átlagos fehérjetartalmuk 7,5 és 14,2 % között 

változik, míg átlagos zsírtartalmuk 1,0 és 7,4 % között van. A többi gabonával összehasonlítva a fehérje és 

zsírtartalom a zabnál a legmagasabb. 

Az egyszikűek tápanyagtartalma elsősorban az endospermiumban található. Ez a szövet keményítőt és kis 

mennyiségben fehérjét és egyéb tápanyagokat tartalmaz. Ugyanakkor a szemtermésükért termesztett kétszikűek 

(pl. a pillangósok és olajnövények) a tápanyagot a sziklevélben tárolják. A sziklevél keményítőt nem, de 

fehérjét, olajat és bizonyos szénhidrátokat nagy mennyiségben tartalmaz. A pillangósok és az olajnövények 

közül legfontosabbak a szója, a földimogyoró, a bab és a borsó. Ugyanakkor a kétszikűekben egyes esszenciális 

aminosavak, elsősorban a metionin kis mennyiségben fordulnak elő. A szezámmag metioninban gazdag. 

Magyarországon a gabonanövények (kalászos gabonák, kukorica, egyéb gabonafélék) vetésterülete a 

szántóterület 65-67%-át foglalja el. A legnagyobb területen termesztett gabonanövényünk a kukorica (1,2 millió 

ha) és az őszi búza (1,1 millió ha). Az őszi és tavaszi árpa együttes vetésterülete mintegy 310 ezer ha (170 ezer 

ha + 140 ezer ha). Az utóbbi időben dinamikusan növekedett a tritikale területe (~140 ezer ha), ugyanakkor 

jelentősen csökkent a rozsé (~40 ezer ha) és a zabé (~40 ezer ha). A melegebb éghajlaton rendkívül fontos 

gabonanövényt, a rizst hazánkban elenyésző területen (~2000 ha) termesztik. 

A cirokfélék vetésterülete együttesen mintegy 10 ezer ha. 

A többi gabonanövény (pohánka, köles, fénymag, amarant stb.) vetésterülete elhanyagolható hazánkban. 

A legfontosabb szemestakarmány növények áttekintése 

A gabonanövényeket széles körben használják gazdasági állatok takarmányozására. Mint ahogy arról már szó 

volt, a fejlett országokban a gabonanövények nagy része takarmányként, míg a fejlődő országokban 

élelmiszerként kerül felhasználásra. A kukorica, a cirok, az árpa és a zab általában szemes formában vagy 

kismértékű feldolgozás után kerül az állatok elé. A gabonákat a beltartalmi értéknek javítása érdekében 

fehérjetartalmú tápanyag kiegészítők hozzáadása után használják fel. Annak érdekében, hogy lelassítsák az 

állatok emésztőrendszerében a gabona egyébként gyors emésztését, szálastakarmányt, pl. szénát vagy szilázst is 

etetnek az állatokkal. A teljes gabonaszem mellett a gabonafeldolgozás során keletkező melléktermékek, pl. a 

korpa, és a sörgyártás mellékterméke, a sörtörköly is alkalmas takarmányozásra. 

Hazánkban meghatározó jelentőségű az abrakfogyasztó állatfajok szemestakarmány szükségletének a 

megtermelésében, biztosításában a kukorica. Emellett jelentős mennyiségű takarmánybúzát és árpát (elsősorban 

őszi árpát) használunk takarmányozásra. 

A legfontosabb olajnövények áttekintése 
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A legfontosabb olajnövények az olajbogyó (Olea europaea), a len (Linum usitatissimum), a szezámmag 

(Sesamum indicum L.) a napraforgó (Helianthus annus L.), a szójabab (Glycine max L. Merr.), a kókuszdió 

(Cocos nucifera L.), az olajpálma (Elaeis guineensis), a kukorica (Zea mays L.) és a földimogyoró (Arachis 

hypogeae L.). 

A növényekből nyert olajat élelmiszeripari, valamint ipari célja használják. Az olaj háromféle esszenciális 

zsírsavat (arachidonsav, linolénsav és linolsav), valamint A, K, D és E vitamint tartalmaz. Az olaj minőségét a 

jódszám jelzi. Kémiailag az olajok és a zsírok trigliceridekből állnak. A triglicerid glicerint és három 

zsírsavmolekulát tartalmaz. A zsírsavak egy hosszú szénláncból, valamint hidrogénből és oxigénből épülnek fel. 

Telített zsírsavról beszélünk, ha a szénatomok hidrogénhez vagy egy másik szénatomhoz kötődnek. Ha nincs 

elég hidrogénatom, kettős kötések képződnek - az ilyen zsírsavakat telítetlen zsírsavaknak nevezzük. A zsírsav 

telítettségét a jódszámmal jellemezhetjük. Minél kisebb ez az érték, annál telítettebb a zsírsav. A telítetlen 

olajokat száradó olajként, az alacsony jódszámú telített olajokat pedig nem száradó olajként is ismerik. A telített 

zsírok és olajok növelik a vér koleszterinszintjét. A száradó olajok, pl. a lenmagolaj az ipar számára is értékesek, 

ezeket gyakran alkalmazzák festékekben és felületkezelő anyagokban. 

A magból az olajat préseléssel vagy oldószeres módszerrel vonják ki. A folyamat mellékterméke az ún. 

olajpogácsa. Az olajpogácsa proteintartalma magas, így fehérje kiegészítés céljából gyakran keverik a 

takarmányhoz. 

Magyarországon az olajnövények vetésterülete rendkívül dinamikusan növekedett az elmúlt két-három 

évtizedben. Meghatározó jelentőségű a napraforgó termesztése (~550 ezer ha), de az elmúlt években jelentős 

növekedést mutatott az őszi káposztarepcéé is (~250 ezer ha). A többi termesztett olajnövény (olajlen, mák, 

olajtök, földimogyoró) elhanyagolható vetésterülettel jellemezhető Magyarországon. 

A legfontosabb rostnövények áttekintése 

A növényi rostokból ruházati- és egyéb textilipari termékeket készítenek. A textilipar számára a legfontosabb a 

gyapotból nyert rost. A felhasznált növényi rész alapján három rost típust különböztetünk meg: 

Magszőr. A magszőrt a növény, a gyapot (Gossypium spp) magjából nyerik. A magszőr három fajtája ismert: az 

ázsiai gyapot (G. arboreum és G. herbaceum) 25 mm-nél rövidebb rostokat termel, melyet elsősorban műtéti 

eszközökhöz használnak. Az egyiptomi gyapot (G. barbadense) hosszú, finom szálú, erős rostokat hoz létre, 

melyeket cérnagyártáshoz használnak. A harmadik, típus, a felföldi gyapot (G. hirsutum) rostjai változó 

hosszúságúak és finomságúak. Az USA-ban termesztett gyapot nagy része (99%) felföldi gyapot. 

Háncsrost. A háncsrostot, vagy puha rostot néhány lágyszárú növény kérgéből nyerik. A négy legelterjedtebb 

ilyen rostnövény a len (Linum usitatissimum), a kender (Cannabis sativa L.), a juta (Corchorus spp.) és a 

rostmályva vagy kenaf (Hibiscus cannabinus L.) Az előbbi két növény a textilipar, az utóbbi kettő pedig a 

csomagolóanyag-ipar alapanyaga. 

Levélrost. A növények vegetatív szerveinek rostjait kemény rostnak is nevezik. Az egyszikűek leveleiből és 

levélhüvelyéből vonják ki, pl. az abaca vagy manilai kenderből (Musa textilis Nee), a szizálból (Agave sisalina 

Perr.) és az agávéból (Agave fourcroydes Lem.). A levélrostból spárgát és köteleket készítenek. 

Hazánkban a rostnövények vetésterülete drasztikusan csökken az elmúlt fél évszázadban. Rostkendert néhány 

száz hektáron termesztenek, a rostlen termesztése megszűnt Magyarországon. 

A legfontosabb szálastakarmány növények áttekintése 

A legfontosabb szálastakarmány növények közé a lucerna, a herefélék, az ecsetpázsit, a szudánifű és a johnson-

fű tartozik. A szemestakarmány növények is felhasználhatók szálastakarmányként a vegetatív fejlődés korai 

szakaszában, ilyenkor az állatok a növények vegetatív részeit fogyasztják el. A szálastakarmányok értékét az 

emészthető energia tartalmuk határozza meg. A takarmányokat általában nyersfehérje és nyersrost tartalmuk 

alapján osztályozzák. A szálastakarmány növények az A és E vitamint, valamint más, nélkülözhetetlen 

tápanyagokat (pl. nátrium, kálium, foszfor, magnézium, kalcium, réz, cink és vas) tartalmaznak. A 

szálastakarmányok nagyon fontosak a kérődzők számára, mivel emészthető energia bevitelük 75 %-át ezek a 

növények teszik ki. 

A kérődző állatfajok (elsősorban a szarvasmarha, de a juhállomány) számának jelentős csökkenése miatt a 

szálastakarmány növények vetésterülete is visszaesett. A növénycsoport legfontosabb képviselője a lucerna, 
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melyet mintegy 130 ezer ha-on termesztenek hazánkban. A többi szálastakarmány növényfaj (vöröshere, 

bíborhere, baltacim, somkóró stb.) termesztése elhanyagolható. 
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Chapter 3. A modern mezőgazdaság 
kialakulása 

A növénytermesztés nem volt mindig az, mint napjainkban. A modern mezőgazdaság alkalmazza a kutatási 

eredményeket és a technológiai fejlesztések vívmányait. A gazdasági tényezők határain belül a mezőgazdasági 

termelés növelése érdekében a növénytermesztők újabb és újabb módszereket és technológiákat vezetnek be. A 

világ mezőgazdaságának fejlődése során négy nagy időszakot különböztethetünk meg a termesztési erőforrások 

felhasználásának módja alapján. 

Az erőforrások kizsákmányolásának időszaka (az 1900-as éveket megelőzően) 

A modern mezőgazdálkodás a termesztési erőforrások felismerésével és kiaknázásával kezdődött. Először a 

legjobb földeket választották ki és tették földművelésre alkalmassá. A földet felszántották és előkészítették a 

vetésre és a növénykultúra termesztésére. Ebben az időszakban a talajra úgy tekintettek, mint a növénytermelés 

céljára felhasználandó erőforrásra. A talaj tápanyag tartalmát folyamatosan kivonták anélkül, hogy 

visszapótolták volna. Ez kizsákmányoló szemlélet volt és a talaj szerves és szervetlen tápanyag tartalmának 

gyors csökkenéséhez vezetett, közvetve pedig csökkentette a növénytermesztés produktivitását. Amikor a talajt 

már terméketlennek ítélték, elhagyták és új, termékeny földet kerestek. Mivel ez a termesztési megközelítés nem 

volt fenntartható, rendszeresen új termőföldet kellett keresni. A talaj kizsákmányolása bizonyos mértékben még 

a XXI. században is folytatódott. 

Az erőforrások megőrzésének és megújításának időszaka (1900-as évek eleje) 

Az 1900-as évek elején a növénytermesztők olyan termesztési technikákat kezdtek alkalmazni, amelyek kevésbé 

használták ki a talajt. Az elhagyott gazdaságokat a sokéves parlagon hagyás után újra életképessé tették. A 

vetésváltás lehetőséget adott a talaj nedvességtartalmának hatékonyabb felhasználására, melyet a korábbi 

folyamatos termesztés nem tett lehetővé. A pillangós növények a nitrogén megkötésével hozzájárultak a talaj 

regenerálódásához. A zöldtrágyából származó szerves anyag és az istállótrágya tudatos használata visszaállította 

a talaj termékenységét. 

Az erőforrások helyettesítésének időszaka (1900-as évek közepe) 

A korszak vívmányai tették lehetővé a mezőgazdasági termelés ipari méretűvé válását. Az időszak kezdete kb. 

az 1900-as évek közepére (valamivel az 1950-es évek előtti időszakra) tehető. Ekkor kezdődött a 

mezőgazdaságban a nagyarányú gépesítés, amely mind a mai napig megmaradt. Az igavonó állatok munkáját 

gépek vették át. A hiányzó vízmennyiséget öntözéssel pótolták. A kemikáliák használata egyre gyakoribbá vált 

és kiszorította a szervestrágyát. A kórokozók és gyomok ellen egyre gyakrabban vegyszerekkel védekeztek. A 

növénytermesztők a gazdálkodók számára egyre jobb fajtákat nemesítettek. A korszak technológiai előnyei 

lehetővé tették, hogy a gazdálkodók hatalmas földterületeket műveljenek. Az 1900-as évek elején megjelent a 

biotechnológia és egyéb forradalmi módszerek, mint pl. a precíziós gazdálkodás. 

Az információ időszaka 

A technológia folyamatosan fejlődik, újabb és újabb erőforrásokat fedeznek fel. A mezőgazdasági termesztés 

jövőjét valószínűleg az határozza majd meg, hogyan képes a gazdálkodó az információt és tudást értékké 

alakítani. Az internet és egyéb regionális és országos információs hálózat használata továbbra is fontos lesz, 

hogy a növénytermesztéssel kapcsolatos információk könnyebben hozzáférhetők legyenek a gazdálkodók 

számára. 

Hazánkban is jelentős szemléletváltozás következett be az elmúlt évtizedekben. Az 1970-1980-as években 

kiterjedten alkalmazott iparszerű növénytermesztési technológiák rendkívül jelentős mennyiségű indusztriális 

inputot használtak fel, bár a termésmennyiség látványosan növekedett, mégis a termelés agronómiai és 

ökonómiai hatékonysága jelentősen mérséklődött. Problémák voltak a megtermelt növényi termékek 

minőségével is. A jelentős input, kemikália, energia felhasználás erőteljesen igénybe vette a környezeti 

erőforrásokat, jelentős potenciális és tényleges környezeti problémákat idézett elő. 

Hazánkban az 1990-es évektől kezdődően egyre inkább teret hódítottak, elterjedtek a fenntartható 

növénytermesztés különböző termesztéstechnológiai eljárásai, módszerei. Ezek közül az integrált és az 

ökológiai növénytermesztés érdemel figyelmet. 
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Chapter 4. Mi a növénytermesztési 
rendszer? 

A termesztési rendszer a növények, a természeti erőforrások, valamint a szociális és gazdasági tényezők 

együttes alkalmazása egy adott mezőgazdasági termék előállítása érdekében. A növénytermesztés az 1) inputok, 

2) a biológiai folyamatok, és a 3) termelési erőforrásokat hasznosító tényezők működésének szabályozását, 

irányítását jelenti. A gazdálkodás és a gazdálkodási rendszer határozza meg, hogy a három fenti elem milyen 

fontosságot játszik a növénytermesztési rendszerben. 

1. Inputok 

A növénytermesztés elsődleges termesztési erőforrásai a vetőmag vagy a megfelelő szaporítóanyag, a víz, a 

műtrágyák, a munkaerő, a rovarirtó szerek és az energia. A gazdálkodási rendszertől függ, hogy ezekből a külső 

inputokból mennyit alkalmaznak. Egyes termesztési rendszerek nagy mennyiségű emberi munkát igényelnek, 

mások gépesítettek és sok kémiai anyagot használnak fel. 

2. Biológiai folyamatok 

A növénytermesztés legfontosabb fiziológiai folyamata a fotoszintézis. A növénytermesztés folyamatában 

résztvevő további biológiai folyamatok: a természetes tápanyagkörforgás, a biológiai nitrogénkötés, a biológiai 

védekezés és a növények foszfor felvételére gyakorolt mycorrhiza hatás. A fajták különböző mértékben képesek 

ezekre a fiziológiai tevékenységekre, ezáltal válnak fontossá a genetikai tényezők a növénytermesztésben. A 

genetikai tényezők határozzák meg az éghajlathoz való adaptációt, a kártevőkkel szembeni ellenálló képességet, 

és a tápanyagok, valamint a víz hasznosításának hatékonyságát. 

3. Az inputok felhasználása 

Napjainkban a növénytermesztésben a nagy nyereségességhez az inputok folyamatos visszapótlására van 

szükség, mivel azok a felhasználás során folyamatosan kimerülnek. A fenntartható mezőgazdaságban annyira 

fontos természetes tápanyagkörforgás „lyukas”, és veszteséget szenved. Az erőforrások kimerülése esetenként 

kívánatos és tervezett: a növények felhasználják a talaj tápanyagtartalmát és termékekké alakítják azt. Egyéb 

tényezők pl. a kimosódás, a fixálás és az erózió olyan mértékben csökkentik a talaj tápanyagtartalmát, amely 

már nem gazdaságos. A növénytermesztőnek, mint a gazdaság irányítójának olyan gyakorlatot kell alkalmaznia, 

amely kiküszöböli, vagy csökkenti a negatív és káros folyamatokat. 
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Chapter 5. Természetes ökoszisztéma 
vagy agro-ökoszisztéma 

Mennyiben hasonlít a növénytermesztés az ökoszisztéma működéséhez? A növénytermesztés során egy élő 

szervezet az emberi felügyelete mellett lép kölcsönhatásba a környezettel. Az ökológia azt vizsgálja, hogy 

milyen kölcsönhatás van az élő szervezet és a környezet között. Egy adott területen élő szervezetek 

szempontjából két fogalmat kell meghatározni. Egy azonos faj egyedeinek egyazon helyen élő csoportja 

populációt alkot. A populáció leírható egyszerűen az egyedek számával, a területegységre eső egyedek számával 

(sűrűség) és az adott területen élő egyedek tömegével (biomassza). 

Az élő (biotikus) és az élettelen (abiotikus) tényezők, melyek egy adott területen kölcsönhatásban vannak 

egymással, ökoszisztémát alkotnak. Az ökoszisztéma abiotikus tényezői a fény, a hőmérséklet, a víz, a talaj és a 

levegő. Ezek a tényezők határozzák meg, milyen a növények eloszlása az ökoszisztémában. Az ökoszisztémák 

alapvonása, hogy önfenntartók. Ezt három mechanizmus teszi lehetővé: a fotoszintézis, a táplálékláncon át 

történő energiaáramlás és a tápanyagok újrafelhasználása. A fotoszintézis az a folyamat, amellyel a növények a 

fényenergiát megkötik, és kémiai energiává alakítják. Az ökoszisztémán belül a növényeket termelők 

szervezeteknek nevezik. A növények biztosítják a rendszerben a táplálékot a növényevő állatok számára, 

amelyek az elsődleges fogyasztók. Ugyanakkor ezek is zsákmányai egyéb más szervezeteknek, pl. a legyek, 

atkák és a leopárdok (másodlagos fogyasztók). Amikor a termelő szervezetek és a fogyasztók elpusztulnak, 

szerves maradványukat különböző mikroorganizmusok (baktériumok és gombák) lebontják. A lebontó 

szervezetek a szerves ásványi anyagokat szervetlen formákká, így a növények által újra felhasználhatóvá 

alakítják. Ez a folyamat a mineralizáció. Az agro-ökoszisztéma negyedik csoportját a gazdálkodók alkotják, 

akik irányítják az ökoszisztémát a mezőgazdasági termékek létrehozása érdekében. 

A természetes ökoszisztémákban a biológiai egyensúly az egymással kölcsönhatásban álló növények és állatok 

változatos rendszerén keresztül alakul ki. Az ökoszisztémát alkotó fajok alkalmazkodnak az állandó 

környezethez, továbbá mindannyian élelmiszer-forrást is jelentenek a többiek számára. A fajok 

versenytársaikkal szemben fennmaradhatnak, és természetes ellenségeiktől megmenekülhetnek. A természetes 

ökoszisztémában minden egyes ökológiai niche mind időben, mind térben el van foglalva. Stabil ökológiai 

környezetben a betegségek terjedése sem jellemző. 

Ugyanakkor a tipikus mezőgazdasági rendszer (agro-ökoszisztéma) működése ellentmond a biológiai egyensúly 

mechanikájának. A modern növénytermesztésben, elsősorban a fejlett országokban a gazdálkodók gyakran 

csupán egyféle növényt termesztenek, ezt monokultúrának hívják. A monokultúrás termesztés komolyan 

csökkenti a sokféleség által biztosított előnyöket. Emellett, ha csak egyetlen genotípust termesztenek, az nem 

képes olyan mértékben alkalmazkodni a környezethez, hogy emberi beavatkozás nélkül fenn tudjon maradni. A 

növénytermesztőknek védeniük kell a növényeket a velük versengő gyomoktól és szükség szerint pótolniuk kell 

a környezet tápanyagforrásait. 

A modern termesztési inputok (rovarirtó szerek, talajművelés, stb.) és más termesztési rendszerek üres niche-

eket („ökológiai fülkéket”) hoznak létre, melynek következménye a betegségek gyakoribb előfordulása. A 

modern mezőgazdasági termelés tele van stressztényezőkkel, (pl. változások a termesztési gyakorlatban pl. 

öntözés, tőszám és talajművelés) melyek felborítják az agro-ökoszisztéma egyensúlyát. 

Az agro-ökoszisztéma biológiai egyensúlyának helyreállítása érdekében a növénytermesztők a helyi 

adottságokhoz alkalmazkodott és a betegségek ellen rezisztens fajtákat választhatnak és a talaj szervesanyag 

tartalmát növelő gyakorlatokat alkalmazhatnak. A vetési időpontok változtatása és a patogének antagonistáinak 

alkalmazása megfelelő stratégiának bizonyulhat. 

Az ökoszisztéma kritikus tulajdonsága a természetes körforgás és komponenseinek egymásra utaltsága. 

Ugyanakkor a modern termesztési rendszerek a természetes ökoszisztéma bizonyos kulcsfontosságú tényezőit 

figyelmen kívül hagyják vagy kihagyják, ennek következményeként a tápanyagok körforgása lelassul vagy 

megszűnik. A mai növénytermesztők így rá vannak kényszerítve, hogy mesterséges műtrágyák folyamatos 

kijuttatásával, drága módszerekkel tartsák fönn a talaj termékenységét. A kemikáliák intenzív használatának 

következménye a környezetszennyezés. A modern mezőgazdaságba fektetett inputok csökkentése érdekében a 

termesztési rendszereknek elő kellene segítenie a tápanyagok természetes körforgását. Ezt a nézetet képviseli a 

fenntartható mezőgazdaság koncepciója. A természetes ökológiához hasonlóan az agro-ökológia elmélete is úgy 
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tekint az emberre, hogy az saját szükségletei szerint használja a természetet ahelyett, hogy az ökoszisztéma 

minden alkotó eleme számára egyensúlyi állapotot hozna létre. 

Az agroökológia elméletének követői a technológiát a természet fenntartása és a természettel való 

együttműködés céljából használják fel, így növelik a termékenységet. 

1. A növénytermesztő gazdaságok és földterületeik: 
az agro-ökoszisztémák 

Az agro-ökoszisztéma komplex szerkezetű, sokféle mezőgazdasági technológiát foglal magába. A 

mezőgazdasági termesztés kezdetben főleg a mechanikára épülő tevékenység volt, ahol a gépeket az emberi 

munka kiváltására hozták létre. Ez megkönnyítette a táblán végzett fáradságos munkát. A modern 

növénytermesztés nagymértékben a kemikáliák használatától függ a gyomok, a kártevők és a betegségek 

visszaszorítása, valamint a talaj termékenységének növelése céljából. A mezőgazdasági forradalomban a 

következő lépés a növénytermesztés biológiai aspektusainak hangsúlyozása volt. Célja a modern 

növénytermesztés által használt kémiai komponensek csökkentése volt, amely a modern mezőgazdaság ellen 

megfogalmazott legfőbb kritikát jelentette. 

A tudományos alapot illetően az agro-ökoszisztémának 3 alapvető technológiát kellene magába foglalnia: a 

mechanikai, biológiai és kémiai technológiát. Ugyanakkor a fenntarthatóság érdekében az agro-

ökoszisztémának figyelembe kellene vennie további dimenziókat is, úgymint szociális, gazdasági és környezeti 

tényezőket. Egy fenntartható növénytermesztési rendszernek felelősnek kell lennie a környezet iránt és 

minimális beavatkozásokkal kell működnie, ugyanakkor szociális szempontokból is elfogadhatónak kell lennie. 

Az ökoszisztéma és a természet egyensúlya 

Az ökoszisztémát élő szervezetek alkotják, amelyek egymással és a környezetükben jelenlévő élettelen 

tényezőkkel kölcsönhatásban vannak. Az ökoszisztéma élettelen alkotói közé tartoznak az olyan fizikai és 

kémiai tényezők, mint a fény, a víz, a talaj, levegő és a hőmérséklet. A növények különböző mértékben igénylik 

ezeket a tényezőket, és ez határozza meg az ökoszisztémán belüli eloszlásukat. A növények eloszlását az élő 

szervezetekkel való kölcsönhatásuk is befolyásolja. A természetes ökoszisztémák önfenntartását a növények 

fotoszintézis során történő tápanyag előállítása, a táplálékláncban végbemenő energiaáramlás és (a természetes 

ciklusok mikrobiológiai aktivitásán keresztül) a tápanyagok újrahasznosítása teszi lehetővé. 

Az ökoszisztéma nélkülözhetetlen energiaforrása a fény. Ezt az energiát hasznosítják a növények (az elsődleges 

fogyasztók vagy autotróf szervezetek), és energiatároló molekulákká alakítják azt. Bizonyos állatok, pl. a 

szarvasmarha és a juh közvetlenül a növényeket fogyasztja energiaszükségletének biztosítására. Ezeket az 

állatokat elsődleges fogyasztóknak nevezzük, és ők a táplálékai a másodlagos fogyasztónak, mint az oroszlánok 

és más húsevő állatok. A fogyasztókat heterotrófoknak is nevezik (nem képesek saját maguk számára a 

táplálékot előállítani és ezért másoktól függenek). Amikor az ökoszisztéma három komponensének egyike 

elpusztul, visszakerül a tápanyagkörforgásba elsősorban a baktériumok és a gombák tevékenysége által, 

amelyeket lebontó szervezeteknek neveznek és az elpusztult szerves anyagok lebontását végzik. A termelők és a 

fogyasztók együttesen alkotják a táplálékláncot, amelyben a termelők képviselik az alsó szintet. A populáció 

egyedei a táplálék piramisban alattuk lévővel táplálkoznak, akik viszont táplálékot biztosítanak a felettük 

állóknak. A tápláléklánc hossza és összetettsége változó, mivel a legtöbb szervezet többféle táplálékot 

fogyaszthat és többféle szervezet számára szolgálhat önmaga táplálékul. A táplálékláncok összekapcsolódásából 

alakul ki a táplálékhálózat. Az energia az ökoszisztémában a piramison belül áramlik, minél távolabb van az 

egyed az energia forrásától (a termelő szervezettől), annál kevesebb energiát kap a táplálékból. 

Amint egy ökoszisztéma stabilizálódik, vagyis eléri a természetes egyensúlyt, önfenntartóvá válik. A 

túlszaporodás nem fenyeget, mert minden szervezetnek van természetes ellensége. Az ember képes behatóan 

befolyásolni az ökoszisztémát. Ők az ökoszisztéma fogyasztói és manipulátorai. A technológia és az 

ökoszisztéma működésének általános ismerete segítségével az emberek képesek a rendszert a saját hasznukra 

fordítani. 

A talajerózió és az ehhez kapcsolódó problémák, mint a folyók és a víztározók eliszapolódása, az állatvilág 

pusztulása és a talaj termékenységének csökkenése jelentik a modern növénytermesztéssel összefüggő 

elfogadhatatlan szociális költségeket. A vízrendszerek tönkretételéért a társadalomnak kell fizetnie. Ha a víz 

elszennyeződik, a városi lakosságnak extra költséget jelent annak megtisztítása. A növénytermesztési 

gyakorlatok és gazdálkodási rendszerek változásai hatással vannak a gazdaság erőforrás-felhasználására és 
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ezáltal a gazdaságban alkalmazott személyekre. Ebből a szempontból a vidéki társadalmak sokkal 

érzékenyebbek. 

A termesztési gyakorlatok és a gazdálkodási rendszerek feltétele, hogy gazdaságilag is életképeseknek legyenek. 

Egy növénytermesztési vállalkozásban kulcsfontosságú a gazdaság nyereségessége. A termesztők csak akkor 

fognak új módszereket alkalmazni, ha azok profitot termelnek. A nyereségesség további összetevőit a 

kormányzati politika és döntések határozzák meg, és a gazdaságot támogató sokféle programból való 

részesedéshez a termesztőknek ezeknek meg kell felelniük. Az olyan programok, mint az 1985. évi 

mezőgazdasági törvényben (Food Security Act) lefektetett megfelelési program (Conservation Compliance 

Provision) és talajvédelmi program (Conservation Reserve Program) célja az volt, hogy védje az USA 

természetes erőforrásait a növénytermesztési tevékenységek által okozott károktól. 

A növénytermesztés kockázatos vállalkozás. A szántóföldi termesztés ki van téve az időjárás szeszélyeinek. A 

nyereségesség függ a mezőgazdasági termékek árától, a fogyasztási folyamatoktól és a globális gazdaság 

teljesítményétől. A növénytermesztőknek a saját érdekükben választaniuk kell, hogy mennyit kockáztatnak. A 

termesztés sikerességéhez vezetői képességek is szükségesek. A fenntartható mezőgazdaság nem feszegeti a 

termesztés természetes korlátait. Ellenkezőleg, jó management döntéseken keresztül az innováció eredményeit 

alkalmazva megtalálja a bevezetendő legjobb rendszert, figyelembe véve a felhasználható természetes 

erőforrásokat. Ebből a szempontból nincs egy ún. legjobb rendszer, amely minden gazdaság számára 

alkalmazható lenne. 

Az agro-ökoszisztéma célorientált rendszer. Különböző körülmények között különböző válaszokat ad. 

Ugyanakkor a termesztő is képes állandó környezet mellett megváltoztatni a termesztési célokat, vagy 

ugyanazokat a célokat különböző körülmények között különböző módszerrel megvalósítani. Az agro-

ökoszisztéma a gazdálkodó tudása, gyakorlata, az alkalmazott technológia és azok értékei alapján jön létre. 

A természetes ökoszisztéma és az agro-ökoszisztéma közötti legfőbb különbséget az emberi tényező, vagyis a 

management jelenti. Az agro-ökoszisztéma azért létezik, mert valaki létrehozta. Mint célzott rendszer, emberi 

tényezőket (vagy alrendszereket) is tartalmaz, amelyek kölcsönhatásban vannak egyéb más tényezőkkel (fizikai, 

biológiai) egy adott környezetben. Ezt a környezetet fizikai, biológiai, szociális és gazdasági, valamint kulturális 

tényezők jellemzik. 

Az agro-ökoszisztémák a termelés, stabilitás és fenntarthatóság szempontjából is különbözőek. Egy agro-

ökoszisztéma nyereségességének meghatározásában kulcstényező a gazdálkodó. Az agro-ökoszisztéma 

stabilitása (általában egy adott növény hozamára vonatkoztatva) a dinamikus egyensúly körüli értékek 

ingadozásának nagysága. A variabilitást sok tényező idézheti elő (kártevők, környezeti tényezők). Az agro-

ökoszisztéma harmadik tényezője a fenntarthatóság. A szántóföldi növénytermesztés ki van téve a termesztési 

környezetben fellépő stresszeknek. A stresszt okozhatja pl. az egyenetlen csapadékmennyiség. A 

növénytermesztő, mint a termesztési erőforrások irányítója, beavatkozhat a folyamatba a nedvesség pótlásával 

(öntözéssel). Ha a kiszámíthatatlan időjárás következtében túl nagy mennyiségű csapadék esik, a vízelfolyás 

vagy az erózió okozhat problémát. Az olyan növénytermesztési ökoszisztéma, amelyben a talajt takarónövény 

fedi, a talajeróziós erőknek ellenállhat. Egy szántóföldi növénytermesztési agro-ökoszisztéma fenntarthatósága 

annak függvénye, hogyan sikerül a termesztőnek a termesztési erőforrásokat alkalmazni a stressz 

minimalizálására a nagy termésmennyiség érdekében. A fenntartható rendszerben a termesztési korlátok 

leküzdéséhez minimális és folyamatosan gazdaságos inputok szükségesek. 

2. A növénypopulációk (és kevert kultúrák) és a 
verseny 

Mennyire fontos a növények egyedsűrűsége a növénytermesztésben? A zsúfoltan egymás mellett termesztett 

növények versengenek egymással a növekedési tényezőkért. A növénytermesztés a termesztési rendszertől 

függően hasonló vagy különböző növénypopulációk együttes termesztését jelenti. Ha zsúfoltság van, a 

növénypopulációk elhódítják egymástól a növekedési erőforrásokat. A verseny vagy interferencia a túlzott 

mértékű növénypopulációk jellemzője, amelyben a populációkat alkotó növények az olyan fizikai növekedési 

tényezőkre válaszul, mint a víz, a tápanyag, a fény, az oxigén és a széndioxid, kölcsönösen hatnak egymásra. 

Ezek a tényezők mind hatással vannak a fotoszintézisre, amely a termésmennyiség kulcsa. A növények közötti 

távolság elsősorban a gyökérnövényeknél versenytényező. A verseny azért alakul ki, mert egy adott 

termőhelyen a rendelkezésre álló erőforrások mennyisége kisebb, mint a nagy egyedsűrűségű növények 

kollektív képessége azok felhasználására. 
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A növények közötti versenyt vagy interferenciát az ún. allelopátia is okozhatja, amely a növény vagy 

növénymaradvány általi kémiai anyag kiválasztását jelenti, mely gátolja, akadályozza a környező területen lévő 

növények növekedését. 

A nagy egyedsűrűségre adott válasz a növényeknél leginkább közvetett módon jelentkezik és a növény 

környezetének változásában nyilvánul meg. A növény pl. agresszív módon elhasználja a talaj víztartalmát, így a 

nem megfelelő vízellátás miatt a környező növények megállhatnak a növekedésben. A kompetitív stresszre adott 

válaszokat három tényező szerint csoportosíthatjuk: denzitás- függő mortalitás, plasztikus válasz és a 

hierarchikus erőforrás kihasználás. A denzitás-függő válasz lehet a növénysűrűség csökkenése (egy adott 

területen élő növényegyedek száma). Plasztikus válaszról akkor beszélünk, amikor a kompetitív stressz miatt a 

növény csökkenti a vegetatív részek méretét vagy a termést adó komponensek számát. Ezáltal csökken a 

terméshozam. A hierarchikus erőforrás kihasználásról akkor beszélünk, amikor különböző genotípusú növények 

versengenek egymással, és egyikük jobban képes hasznosítani a növekedési tényezőket. 

Mezőgazdasági modellek 

A mezőgazdaság elsődleges célja a fotoszintézis folyamatának befolyásolásával az emberek számára táplálék 

előállítása. A fotoszintézis folyamatába az ember kétféleképpen avatkozik be, ipari, illetve fenntartható módon. 

Az ipari modell 

Az ipari, vagy hagyományos modell a mezőgazdaságot ipari vállalkozásnak tekinti, ahol a gazdaságok a gyárak 

és a földek a termelő üzemek. A létrehozott termék (termékegység) lehet jószág, vagy gabona. A termék 

előállításához a gazdálkodó erőforrásokat használ fel. Minden termesztési ciklushoz új erőforrásokra van 

szükség. Az általános ideológia az ún. komponens jellegű megközelítés, ahol a termesztő egyedi gazdálkodási 

gyakorlatokra és módszerekre fókuszál. Az ipari üzem egy termesztési cél érdekében jön létre, melynek elemeit 

a termék előállítása érdekében használják. A növénytermesztés ipari modelljében a termelést korlátozó 

tényezőket innovatív technológiák segítségével legyőzik. A természetes környezet módosult vagy irányított 

(mint pl. az üvegházakban). Az irányítottságból adódóan folyamatos fejlődés lehetséges. 

Fenntartható (holisztikus) modell 

A mezőgazdaság fenntartható modelljének elmélete szerint mezőgazdasági termelést az egész rendszer 

szemszögéből kell nézni. A fenntartható modell annak fontosságát hangsúlyozza, hogy a mezőgazdasági 

tevékenység harmóniában működjön a bioszférával. Ez a holisztikus modell a természet irányítása helyett a 

természettel való együttműködést hangsúlyozza. A mezőgazdasági termelés természetes erőforrás bázisát meg 

kell őrizni és védeni kell, szintúgy a környezetet is. Ebben a modellben tehát a termesztő inkább a gazdaság 

belső erőforrásainak (természetes erőforrások) menedzselésére fordít nagyobb figyelmet a vásárolt inputokkal 

szemben. 

A hagyományos és a fenntartható mezőgazdaság összehasonlítása 

A hagyományos mezőgazdaság a növénytermesztésben egy adott régióban alkalmazott általános gazdálkodási 

gyakorlatokat, módszereket és rendszereket jelenti. A technológiai szempontból fejlett régiókban ezek a 

termesztési rendszerek általában tőkeigényesek és nagymértékben függenek a kemikáliák használatától. A 

növény termésmennyisége jelentősen nő, de ennek ára a környezet és az emberi egészség károsodása. A 

kemikáliák felhalmozódnak a környezetben és szennyezik a talajvizet és a levegőt. Az élelmiszerben lévő 

szermaradványok egészségügyi kockázatot jelentenek az emberek és az állatok számára. 

A fenntartható mezőgazdaság célja, hogy a termésmennyiség a környezetre és a társadalomra gyakorolt káros 

hatások nélkül növekedjen. Mivel ez a koncepció inkább a szándékot hangsúlyozza és nem a gyakorlati 

megvalósítást, az általános célt a gazdálkodó több módon is elérheti. Itt kerül előtérbe a fenntartható 

mezőgazdaság innovatív felfogása, ugyanis az általános célt nemcsak egyféleképpen lehet elérni, hiszen a 

talajtípus, a klíma, a termesztési rendszer, a termesztési módszer és a piaci szükségletek mind különböző 

gazdálkodási helyzetet teremtenek. 

A fenntartható mezőgazdálkodás 

A mezőgazdaság hagyományos célja élelmiszer és a rostalapanyag előállítása a társadalom számára. A 

hagyományos mezőgazdaság mindezidáig arra törekedett, hogy felszámolja a termesztés fizikai és biológiai 

korlátait. A természetes környezetet átformálták vagy ellenőrzés alá vonták, hogy elméletileg korlátlan 

termesztés váljon lehetővé. A mezőgazdaság új fejlődési iránya a növénytermesztést az ökológiai környezettel 
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összefüggésben szemléli. A jövő nem irányítást, hanem a bioszférával harmóniában történő gazdálkodást jelent. 

A holisztikus megközelítésben a növénytermesztést környezettudatosan valósítják meg. A termesztési 

gyakorlatokat úgy választják ki, hogy összhangban legyenek és támogassák a termesztési környezet tényezőit. 

Ezt a rendszerszemléletet fenntartható mezőgazdaságnak nevezik. A kifejezés különböző megfogalmazásai 

ismertek, amelyek általában ugyanazt a koncepciót képviselik. Ezek közé tartozik a biogazdálkodás, az 

alternatív mezőgazdaság, a biológiai mezőgazdaság, a környezetkímélő mezőgazdaság, a low-input (kis 

ráfordítású) mezőgazdaság, az ökológiai gazdálkodás, és a környezettudatos mezőgazdaság. Ez a szemlélet 

olyan stratégiákat ajánl, ahol a termesztési szinergiát különböző gyakorlatok integrációjával érik el, melyek nem 

újak, de stratégiailag úgy kombinálják őket, hogy a termesztés javul, míg a természetes erőforrás bázis 

megőrizhető az utókor számára. 

A fenntartható mezőgazdaság céljai 

1. A növénytermesztés nyereségességének növelése 

2. A természeti erőforrások megőrzése 

3. A környezetet figyelembe vevő gazdálkodási rendszerek alkalmazása a növénytermesztésben. 

A fenntartható mezőgazdaság dinamikus felfogás, amely inkább a célt hangsúlyozza, mint a konkrét termesztési 

gyakorlatokat. Az alternatív mezőgazdaság ugyanakkor leírja a farmon alkalmazandó innovációs folyamatokat, 

amelyeket a gazdálkodók alkalmaznak a fenntartható mezőgazdaság céljainak elérésére. 

A fenntartható mezőgazdaságot kis ráfordítású fenntartható mezőgazdaságnak (LISA – Limited/Low Input 

Sustainable Agriculture) is nevezik. Gyakran azt feltételezik, hogy ez alacsony technológiai színvonalú 

termelést jelent. Ennek éppen az ellenkezője igaz. A fenntartható mezőgazdaság a termesztésben a legjobb 

technológiák alkalmazását kívánja meg, amelyeket termelékenyen, költséghatékonyan és környezettudatosan 

megvalósít meg. A gazdálkodók, mint vállalkozók a tudományos know-how-t és a gazdaságban rendelkezésre 

álló erőforrásokat kombinálják a lehető legnagyobb nyereség céljából a környezet károsítása vagy a természetes 

erőforrások kimerítése nélkül. A fenntartható mezőgazdaság fontos célja, hogy korlátozza a gazdálkodók 

vegyszerhasználatát. Ehelyett arra helyezi a hangsúlyt, hogy a termesztési környezet az ökoszisztémához 

hasonlóan önfenntartó legyen. A fenntartható mezőgazdasági modell az agroökológia elméletén alapul. A 

természetes folyamatok és termesztési technológiák integrálásával egy adott termesztési rendszert hoztak létre. 

A fenntartható gazdálkodást folytató farmernek ki kell tudnia alakítani az adott gazdaságra jellemző, integrált és 

fenntartható termesztési rendszert. 

A hagyományos növénytermesztésre az intenzív specializáció jellemző. Ugyanakkor a fenntartható 

mezőgazdaság sikere a biológiai interakciókon és sokféleségen alapul. A fenntartható mezőgazdaságban a 

vetésváltás, a nitrogén megkötés, a genetikai rezisztencia és számos egyéb tartozik az irányított folyamatok 

közé. Ez a csoportosítás nem mindig ennyire egyértelmű, a modellek között lehetnek átfedések. 

Mint korábban már említettük, a szántóföldi növények a növények termesztett populációit jelentik. A 

populációkat a gazdálkodók irányítják. A termesztésnek két alapvető típusa van: a monokultúra és a kevert 

kultúrás rendszer vagy polikultúra. Ezeknek a típusoknak különböző a genetikai tartalma és szerkezete 

(sűrűség, tőtávolság, a növény mérete és fejlődési stádiuma). Az agro-ökoszisztémák dinamikusak, az emberi 

beavatkozás (gazdálkodók) és az időjárási tényezők is változtathatják. Változásuk és intenzívebbé válásuk oka, 

hogy a gazdálkodók egyre újabb lehetőséget keresnek, vagy egyszerűen csak megváltoztatják az adott 

növénytermesztési rendszerről alkotott nézetüket. A dinamikus piac változása megváltoztathatja egy gazdaság 

nyereségességét. Ilyenkor a gazdálkodó olyan döntést hozhat, hogy módosítja a termelési inputokat (pl. 

műtrágya, termesztett fajták), hogy reagálhasson a termékek áraira. 

Gazdasági szempontból az agro-ökoszisztémák két fontos tulajdonsága a hozam stabilitása és a 

fenntarthatósága. A hozamstabilitás a homeosztázis függvénye. Ugyanakkor a fenntarthatóság azt mutatja, a 

termelési akadályokra és korlátokra válaszul hogyan irányítja a gazdálkodó a termelési erőforrásokat. 

Fenntartható agro-ökoszisztéma csak gazdaságos és gyakorlatias irányítással valósítható meg. 

3. Monokultúrás termesztési rendszer 

Mi teszi népszerűvé a monokultúrát a fejlett gazdaságú társadalmakban? A monokultúra a növénytermesztési 

rendszerek egyik szélsőséges formája. Az ipari társadalmakban a növénytermesztés elsősorban monokultúrás 
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termesztési rendszerben történik. Ez a termesztési módszer azt jelenti, hogy nagy területen kizárólag egyféle 

növényfajt termesztenek. 

A földterület általában nagy kiterjedésű és sík, így könnyen gépesíthető; a gépesítés a termesztés minden 

szintjén jellemző. A nagy hozam érdekében a monokultúrás termesztés intenzív input igényű és nagymértékben 

függ a kemikáliáktól (műtrágyák és gyomirtó szerek). Monokultúrás termesztésnél a növények a talaj 

ugyanazon részéből veszik fel ugyanazokat a tápanyagokat. A növényt károsító kórokozók könnyen 

elszaporodnak, ami intenzív növényvédelmet tesz szükségessé. 

A monokultúra a növények olyan termesztett populációja, amely csak egy fajból áll. A monokultúrában 

interspecifikus versengés lehet. A biomassza növekedése a monokultúrákban exponenciális, melyet a 

növénysűrűség módosíthat. A sűrűség növekedésével a lag-fázis (nyugalmi, alkalmazkodási fázis) lerövidül. A 

populáció növényei közötti verseny csak egy bizonyos nyugalmi időszak után indul el, akkor, amikor a 

megfelelő növekedéshez szükséges erőforrás már nem áll rendelkezésre. A versengés akkor indul meg, amikor a 

növények nőni kezdenek. Korai növekedési szakaszban a növények biomasszája azonos. Ezután a versengés 

intenzitásától és időtartamától függően a biomassza változik. A szántóföldi növények állománysűrűségét úgy 

választják meg, hogy a növények maximálisan ki tudják használni a környezeti erőforrásokat. Az ilyen ideális 

növénysűrűségnél nem pusztul el növény és minden növény termést hoz. Ha az erőforrások korlátlanul állnának 

rendelkezésre, a növényegyedek hozama az optimálisan lehetséges hozamnál kisebb lenne. Azonban, mint 

populáció a hozamuk optimális. 

A kifejlett korukban nagyméretű növényeket széles sorközzel vetik. Az alacsony tőszámból adódóan kezdetben 

rossz a talajtakarás, így a növények kifejlődéséig a gyomok terjedésére is számítani kell. A növények közötti 

versengés néha veszteséggel jár. Ahol a növények közel vannak egymáshoz, (nagy állománysűrűség), mint pl. a 

fűfélék vagy a pillangós növények esetén, a kisebb növények kiszorulnak a populációból. A versengés által 

kiváltott növénypusztulást önszabályozásnak nevezik. A természetben a jelenség hasznos, de a 

növénytermesztésben nem kívánatos, mivel feleslegesen pazarolja a talaj tápanyagtartalmát, hiszen a növény 

felhasznál bizonyos mennyiséget, majd elpusztul. 

A versenyre adott másik válasz a növényeknél a morfológiai plaszticitás. Bizonyos genotípusok rendelkeznek 

azzal a tulajdonsággal, hogy méretük alkalmazkodni képes a különböző állománysűrűségi értékekhez, 

ugyanakkor nyereséget termelnek. A bokrosodó növények, pl. a kalászos gabonák, a búza, az árpa és a zab a 

vetési sűrűség széles skáláján belül képesek ugyanannyi kalászt hozni és ugyanakkora hozamot adni. 

Ugyanakkor a modern kukorica hibrideket úgy nemesítették, hogy egyetlen szárat hozzanak, vagy fattyasodásuk 

minimális legyen. Így a búzával ellentétben a kukorica terméshozama a változó állománysűrűség mellett változó 

értékeket mutat. Adott maximális állománysűrűség mellett a kukorica elveszti plaszticitását. 

A morfológiai plaszticitásból adódik, hogy a növények vetési sűrűsége változó. A vetési sűrűséget, a sorközök 

távolságát és a növények térbeli elrendezését az határozza meg, hogy milyen a növény plaszticitása. A 

növénytermesztésben sokféle térbeli elrendezést alkalmaznak. A leghatékonyabb elrendezés (amely csökkenti az 

árnyékolást) a növény szerkezetétől és morfológiájától függ. A hexagonális elrendezés az olyan növények 

számára kedvező, mint pl. a cukorrépa, mely levélzetét egy tengely körül, kör alakban hozza. A sorba vetés, 

vagyis a négyszögletes elrendezés a kukorica, a gyapot, a cirok és a napraforgó számára megfelelő. 

A monokultúra előnyei 

1. Az ipari társadalmakban rendelkezésre áll a monokultúrás termesztéshez szükséges technológia és know-

how. 

2. A monokultúra lehetővé teszi nagy mennyiségű élelmiszer előállítását, amely a világélelmezés szempontjából 

fontos. 

3. A vetésváltás és takarónövény alkalmazása által diverzifikáció vihető a monokultúrába. 

4. A monokultúrás termesztés könnyebben megvalósítható. A termesztőknek egyetlen termesztési gyakorlatot 

kell követniük. 

A monokultúra hátrányai 

1. A termesztés ki van téve a kártevők és a kórokozók kártételének. Mivel minden növény egyformán érzékeny 

egy adott kórokozóra, az egész állomány könnyen tönkremehet. 
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2. Az állomány pusztulása esetén (pl. időjárás vagy kórokozók miatt) nincs más növényállomány biztosítékul. 

3. A diverzitás hiányából adódóan a kórokozók és kártevők természetes ellenségeinek száma is kevesebb. Egy 

rövidebb környezeti stresszből a növények kevésbé képesek felépülni. 

4. Polikultúrás termesztési rendszer 

A növénytermesztés – főleg a fejlődő országokban – különböző növények ugyanazon területen, egyidőben 

történő termesztését jelenti. Ezt polikultúrás termesztésnek vagy kevert kultúrás rendszernek nevezik és egyazon 

faj különböző genotípusait, vagy különböző fajokat is magába foglalhat. 

A polikultúra a trópusokon (Afrika, Ázsia és Latin-Amerika) a legelterjedtebb. A polikultúrás termesztést a 

kisméretű, önfenntartó mezőgazdasággal kapcsolják össze. Pl. a kukoricát és a tehénborsót gyakran termesztik 

együtt. A különböző növényfajok termesztése diverzitást jelent. A termesztés nem gépesített, a szükséges 

energiát az emberi munka és az igavonó állatok biztosítják. Az önellátó mezőgazdaságban általában alacsony az 

inputok mennyisége és a kemikáliák használata nem vagy alig jellemző. A talaj termékenységét természetes 

módszerekkel javítják. A növények vízigényét kizárólag a csapadékból fedezik. 

A kevert kultúrás termesztés általános a szálastakarmányoknál, ahol a pillangósokat és gabonaféléket gyakran 

termesztik együtt. A különböző fajokat együtt termesztő polikultúrákban számítani kell a fajok közötti 

versengésre, amelyeket a monokultúrákban lejátszódó mechanizmusokhoz hasonlók okoznak. A versengés 

mértéke attól függ, mekkora a polikultúrában termesztett fajok közötti különbség növényméret, növekedési 

habitus és az időjárási tényezőkre adott válasz szempontjából. 

A polikultúrában termesztett növények közötti verseny alapvető elveit Donald állította össze. Négy alapelve a 

következő volt: 

1. A polikultúrában termesztett növények hozama általában kisebb, mint a magasabb hozamú növény termése 

monokultúrában. 

2. A polikultúrában termesztett növények hozama általában magasabb, mint az alacsonyabb hozamú növény 

termése monokultúrában. 

3. A polikultúrában termesztett növények termése általában alacsonyabb, mint a két növény monokultúrában 

termesztett átlaga, de lehet több is. 

4. A növények közötti kooperációra (kölcsönös haszon) nincs elég bizonyíték. Nincs egyértelműen 

alátámasztva, hogy a polikultúrában termesztett növények jobban hasznosítanák a természeti erőforrásokat, 

mint a tiszta kultúrák. 

Természetesen vannak kivételek a fenti négy szabály alól is. A zab-árpa polikultúra nagyon jó hozammal 

termeszthető. A szemes növények polikultúrás termesztése hozamstabilitást eredményez, elsősorban változó 

szántóföldi környezetben. 

Az egyazon területen termesztett különböző növények között három alapvető kapcsolat jöhet létre. Amint egy 

faj kerül be egy másik faj által már használt területre, a két együtt termesztett faj egymást segítheti vagy 

versengés alakulhat ki köztük. 

Egymást segítő növények 

Két vagy több polikultúrában termesztett növény segíti egymást, ha együtt termesztve jobb hozamot adnak, mint 

külön. Ez a jelenség két mechanizmusból eredhet. A két faj a környezet különböző részeiből hasznosítja az 

erőforrásokat. Ezt az együttélést niche differenciának (különböző hely) nevezik. A különböző gyökér 

morfológiájú fajok a talaj más-más rétegeiből veszik fel a tápanyagokat és vizet. A pillangós-gabona 

polikultúráknál a tápanyagok niche differenciációja figyelhető meg, elsősorban a nitrogén iránt. A pillangósok 

hasznosítani tudják a légkör nitrogéntartalmát, míg a többi növény a talaj nitrogéntartalmára van utalva. A helyi 

különbségeken túl a niche differencia időbeli különbözőségeket is takarhat. A termesztők maximalizálhatják a 

termelési erőforrásokat olyan termesztési gyakorlatok alkalmazásával, ahol egy tenyészévben több növényt is 

termesztenek. A hideg- és melegévszakos takarmánynövények együtt termesztésével a tenyészidőszak 

meghosszabbítható. 
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Versengő növények 

Ha két együtt termesztett faj együttes hozama kisebb, mint amennyit külön-külön termesztve elérnek, a két 

növény közötti kölcsönhatás antagonisztikus, vagy versengő. A hozamstabilitás javítása érdekében a 

gabonanövények, szemestakarmány növények és szálastakarmány növények fajtakeverékeit hozták létre. Ha 

betegségek ellen rezisztens vonalakkal történt folyamatos keresztezések során genetikailag nagyon különböző 

vonalak jönnek létre, az így kapott növény a multi-line. A multi-line elméletet Jenkins írta le. A növény 

hozamstabilitása a betegségek ellen rezisztens vonalakkal történt folyamatos kereszteződésből ered. Az 

erőforrások felhasználásának hierarchiája a versengésre adott válasz, melyben két faj vagy egy faj két fajtája 

közül az egyik az elnyomó, a másik az elnyomott fél. Az egyik komponens, az agresszor sikeresebben használja 

ki a környezet erőforrásait a másik komponens kárára. Az agresszor aránytalan mértékben használja fel a 

tápanyagokat, a fényt, a vizet és a környezet egyéb növekedési tényezőit. A kevert szálastakarmány kultúrákban 

a gazdálkodó beavatkozhat a hierarchiába olyan termesztési gyakorlatok alkalmazásával, amelyek az egyik 

komponenst segítik. Például a nitrogénműtrágyák alkalmazása a pillangós- fűféle kevert kultúrákban 

elősegítheti az elnyomott komponens vegetatív növekedését. 

A polikultúrának számos konkrét előnye van: 

1. A genetikai sokféleség lelassíthatja a betegségek terjedését, a kártevők szaporodását pedig a fogékony 

gazdanövények alkalmazásával csökkenhetjük a rezisztens növények között. Az egyik komponens növény 

csapdanövényként szolgálhat a kártevők számára. 

2. A változatos genotípusok termesztésével hozamstabilitás érhető el. 

3. A több növényre támaszkodó növénytermesztési rendszerek a váratlan környezeti hatások által okozott 

termésdepressziót el tudják kerülni. 

4. A polikultúrás termesztés kiegyensúlyozott étrendet biztosít az önellátó gazdálkodók számára. 

5. Az erőforrás-felhasználás hatékonysága maximalizálható. A termesztés integrált. 

A polikultúra hátránya: 

1. A betegségek és a rovarkártevők ellen védelmet biztosító genetikai sokféleség ugyanakkor növelheti is a 

problémát. A változatosabb gazdanövényeken változatosabb kár- és kórokozók telepedhetek meg, elsősorban 

talajlakó kórokozók. 

2. A monokultúrákban a talajlakó kártevők ellen vetésváltással védekeznek. Ez a stratégia nem alkalmazható a 

polikultúrában. 

3. A sokféle növény megnehezíti a vetési és a betakarítási műveleteket. A gépesítés lehetősége korlátozott. 

4. Az agrotechnika összetett, a trágyázás, öntözés és kártevőirtás kivitelezése nehéz. 

A polikultúra típusai 

A polikultúrás termesztésben a növények és a vetési sorrend többféleképpen kombinálható. A különböző 

polikultúrás termesztési módok közé tartozik a kevert kultúrák termesztése, a köztes termesztés, a sávos 

termesztés, az átfedéssel termesztés (relay cropping, másodvetés, társnövény) valamint a vetésváltás. Az 

erdőgazdálkodás olyan polikultúrás termesztési mód, amelyben fák és bokrok együtt termesztését jelenti. 

Vegyes kultúrák 

A gazdálkodók különböző fajták vagy különböző fajok vegyes kultúráit termeszthetik együtt. Ez azt jelenti, 

hogy ugyanúgy vegyes kultúra a multi-line vonalak termesztése (genotípus szintű diverzitás) és az 

erdőgazdálkodás (növényi rend szintű diverzitás). A multi-line vonalak genotípusa egy adott tulajdonság 

génhelye (lokusza) kivételével azonos. A vegyes kultúrák fő jellegzetessége a diverzifikáció. Amikor több faját 

termesztenek együtt, a populációnak előnyére válik a rezisztencia gének sokfélesége, valamint más közösen 

komplementer tulajdonságok kombinációja, amely egyetlen genotípusban nem található meg. A gazdálkodók 

társíthatják a mezőgazdaságilag egymással versengő takarmánynövényeket (pl. különböző gabonafajok, vagy 

füvesherés termesztési rendszerek). A vegyes kultúrák alkotóelemeinek kiválasztásánál az is szempont lehet, 

hogy az érés és betakarítás minden növénynél ugyanarra az időre essen. (pl. őszi búza és őszi bab vagy tavaszi 



 Természetes ökoszisztéma vagy 

agro-ökoszisztéma 
 

 16  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

zab és borsó). A füvesherés rendszerekben a betakarított növényeket a feldolgozás során lehet különválasztani. 

Közel optimális környezeti feltételek és magas inputigényű termesztés mellett a monokultúrák maximális 

hozamot biztosítanak. A monokultúrás termesztési rendszerre jellemző, hogy kicsi a kockázat, nagy a hozam, 

nem fenntartható, és a környezeti megfontolások nem kapnak nagy hangsúlyt. Ugyanakkor, ha a növényeket 

fenntarthatóbb körülmények között termesztjük, amelyek ugyan a maximálisnál alacsonyabb hozamot 

biztosítanak, a vegyes kultúrák jobbnak bizonyulnak a monokultúráknál. A kevésbé optimális környezeti 

feltételek mellett a vegyes kultúrák képesek jobban felhasználni az erőforrásokat azáltal, hogy plaszticitásuk 

növelésével magasabb hozamot és kiegyensúlyozottabb minőséget tudnak elérni. A növényi plaszticitás 

lehetővé teszi a vegyes kultúrák számára, hogy szélsőségesebb és magasabb kockázatot hordozó környezeti 

feltételek mellett is jól teljesítsenek. A jó vezetői képességekkel rendelkező gazdálkodó növelni tudja a 

nyereséget és csökkenteni tudja a kockázatot a termesztési inputok csökkentésével együtt. A vegyes kultúrák 

ugyanakkor a nagy input igényű, optimálishoz környezeti feltételek mellett is termeszthetők. 

Köztes termesztés 

A köztes termesztés az a növénytermesztési gyakorlat, amelyben az egyik növényt a másik által szabadon 

hagyott termőföldbe vetik. Célja a föld ekvivalencia arány növelése; ez az arány azt jelzi, hogy monokultúrás 

termesztésnél mekkora terület szükséges a polikultúrás termesztésnél kapott hozam eléréséhez. Ez a párhuzamos 

növénytermesztési rendszer akár a növények közötti versengés nélkül is működhet. A köztes termesztést 

gyakran alkalmazzák kertészeti kultúrák beindításakor, amikor a fák talajtakarása még kismértékű. A fák által 

szabadon hagyott területen egynyári növények termeszthetők, amíg a fák el nem érik a teljes magasságukat. A 

köztes termesztés a fejlődő országokban, elsősorban a trópusokon gyakori. Különböző fajtái léteznek. A 

növényeket vethetik rendezetten, váltakozó sorokban, a tábla különböző részein csoportosan, vagy véletlenszerű 

elrendezésben. A sikerhez az együtt termesztett növényeket megfelelően kell kiválasztani, hogy csökkentsék a 

fajok vagy fajták közötti versengést. A legjobb különböző életterű növényeket együtt termeszteni, így a 

környezet erőforrásait jobban fel tudják használni (pl. évelő és egynyári növények, sekélyen és mélyen 

gyökerező növények, pillangósok és nem pillangósok). Ezek a kombinációk egymást kiegészítik. 

Sávos művelés 

A sávos művelést az USA-ban és a világ többi részén is alkalmazzák. Ugyanazon a táblán különböző növények 

sávjait vetik bizonyos sortávolságra egymás mellé. A sávos művelés a talajerózió csökkentésének hatékony és 

olcsó eszköze. Három fő típusa van: a szintvonal menti sávos művelés, az azonos szélességű sávos művelés és a 

kiegyenlítősávos művelés. A szintvonal menti sávos művelésnél egy kapásnövény és egy jó talajvédő 

tulajdonságú növény sávjait (pl. gyep) vetik egymás mellé a szélirányra vagy a víz lefolyási irányára 

merőlegesen. Ha az eróziós hatások kimossák a talajt a növény gyökere körül, a talaj egy részét a sűrű 

talajkonzerváló növénysáv megköti. 8 %-os lejtésű rövid lejtőkön alkalmazható. Az azonos szélességű sávos 

művelésnél azonos szélességű sávokat vetnek a lejtési irányra merőlegesen, míg a kiegyenlítősávos művelésnél 

fűfélék vagy pillangós növények ún. kiegyenlítő sávjait vetik a növények közé változó sűrűségben. 

Átfedéses termesztés 

Az átfedéses termesztésnél két vagy több termesztett növény életciklusa átfedi egymást. A gazdálkodó a 

termesztés stratégiáját úgy alakítja ki, hogy különböző érésidejű növényeket választ. Egy növénytermesztési 

idényben monokultúrával lehet kezdeni a termesztést, majd a tenyészév egy bizonyos időpontjában egy másik 

növényt is el lehet vetni, melynek érési ideje máskorra esik. A specifikus és megfelelő vetési idők 

kiválasztásával az interspecifikus versengés minimálisra csökkenthető. Pl. a nagy sortávra vetett és hosszú 

tenyészidejű növények, pl. a manióka átfedéssel termeszthető olyan korai növényekkel, mint pl. a bab vagy az 

okra. 

Az átfedés időtartalma változó. Ha nagyon rövid, pl. az egyik növényt a másik betakarítása előtt közvetlenül 

vetik el, akkor a termesztési módot rávetésnek (relay cropping) nevezzük. (pl. őszi búza vetése még lábon álló 

szójabab állomány közé). 

A rávetés előnye, hogy csökkenti a két termesztett faj közötti versengést (pl. bab és kukorica rávetés). Egyes 

területeken a gazdálkodók maximalizálni tudják a tenyészév hozamát azáltal, hogy egy tenyészévben két 

növényt termesztenek közvetlenül egymás után, de sohasem egyszerre. Ezt a rendszert másodvetésnek nevezik 

és ebben a termesztési módszerben a növények között nincs interspecifikus versengés. A másodvetést az USA 

keleti területein alkalmazzák, ahol a tenyészév hosszú. A másodvetésre egy példa a szója termesztése a búza 

után. 
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Társnövény 

A társnövényes termesztés az átfedéses termesztés egyik fajtájának tekinthető. Számos formában alkalmazzák. 

A társnövény általában egynyári, gyors növekedésű faj, termesztésének célja általában a gyomok elnyomása a 

főnövény megerősödéséig. Amint a főnövény megerősödik, a segédnövényt vegyszerekkel ki lehet irtani, vagy 

magától kipusztul a főnövény dominánssá válásával. Pl. ahhoz, hogy a lucernát különböző gyomirtó szerek 

nélkül termeszthessék, társnövényként gyakran zabbal együtt termesztik. A zab elnyomja a korai gyomokat, 

amíg a lucerna meg nem erősödik. 

A társnövény szinonimájaként gyakran használják a segédnövény kifejezést is. A hagymát gyakran vetik együtt 

a répával, hogy elnyomja a répa illatát és így elűzze a répa számára veszedelmes répalegyet. A káposzta 

gyökérlegyet herefélék együtt termesztésével lehet távol tartani a káposztaféléktől és egyéb növényektől. 

Vetésforgó 

Vetésváltásnak is nevezik. A vetésforgó azt jelenti, hogy egy adott területen meghatározott rend szerint többféle 

növényt termesztenek egymás után. A különböző növények termesztése nem ütközik egymással, hanem időben 

elkülönül. A vetésforgó stratégiák különbözőek. A szántóterület különböző részekre osztható és részenként egy-

egy növényfaj termeszthető. Az egymást követő években változtatják a táblán termesztett növényeket. Ennek 

egyik alternatívája, amikor az egész táblát egyetlen növénnyel vetik be egy adott tenyészévben, majd a 

következő évben másik fajt vetnek. 

A vetésváltás módszerének sikere a megfelelő növények és növényi sorrend helyes megválasztásán múlik. A 

pillangósok nitrogént kötnek meg az őket következő növény számára. Ugyanakkor a cirok szén-nitrogén aránya 

magas, így maradványa lassan bomlik le a talajban, ezért nagy nitrogénigényű növény cirok után vetve 

hozamcsökkenést okozhat. Megfontolandó a betegségek terjedése is. Az azonos kórokozókat vonzó növényeket 

nem érdemes egymás után termeszteni, mert a kártevők elszaporodása valószínűsíthető. 

A vetésváltás olyan termesztési gyakorlat, amelyben adott növényeket termesztenek előre meghatározott 

sorrendben, és egymás utáni két évben ugyanaz a növényt ugyanarra a területre nem kerülhet. A 

biogazdálkodásban a vetésváltás fontosságát az adja, hogy jó hatással van a talaj tápanyag tartalmára, valamint a 

betegségek és kártevők terjedésének megakadályozására. Ha ugyanazt a területet hosszú ideig ugyanúgy 

használjuk, tápanyaghiány alakulhat ki vagy felbomolhat a tápanyagegyensúly. 

A vetésváltás hozzájárul a talaj talajlakó organizmusokkal szembeni természetes ellenálló képességének 

erősödéséhez és elősegíti a biológiai aktivitás növekedését. A szerves molekulák mineralizációjához és a káros 

mikrobák elnyomásához hasznos baktériumok szükségesek. A biogazdálkodásban a kártevők elleni 

legfontosabb stratégia a vetésváltás. 

A vetésváltás elvi alapját az adja, hogy újrateremti, vagy fenntartja az agro-ökoszisztéma biodiverzitását. A 

vetésváltás által létrehozott egyensúly megakadályozza a kártevők elszaporodását az agro-ökoszisztémában, 

ezáltal a kártevők elleni védekezés egyik természetes formáját is jelenti. A biogazdák a polikultúra 

alkalmazásával biodiverzitást alakíthatnak ki (vegyes kultúrák, köztes termesztés). A termőterületek nagy részén 

általában a vetésváltást alkalmazzák. A vetésváltás megtervezésének és hatékony felhasználásának van néhány 

elvi alapja. 

1. A jó talajszerkezet fenntartása érdekében mély gyökerezésű növény után sekély gyökerezésű növényt 

vessünk. 

2. Nagy, illetve kis gyökértömegű növények váltakozó termesztése. A nagy gyökértömeg tápanyagot biztosít a 

talaj mikroorganizmusai számára 

3. Zöldtrágya növények és köztes növények alkalmazása a tápanyag kimosódása és a talajerózió csökkentése 

érdekében, valamint a nitrogén akkumulációja céljából. 

4. Nitrogénkötő növények alkalmazása nagy nitrogénigényű növényekkel együtt. 

Termőképességet visszaállító növénytermesztés 

A növénytermesztési rendszertől (polikultúra vagy monokultúra) függetlenül a gazdálkodók a hagyományos 

termesztési sorrendbe beiktathatnak egy termesztés nélküli évet (ugaroltatás), amikor a termőterületet parlagon 

hagyják, vagy ún. takarónövényt termeszthetnek, amelyet nem piacra termelnek. Egy másik módszer, amikor a 
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kimerült földet bizonyos ideig pihentetik és a termesztést más területeken folytatják tovább (talajváltó művelés). 

A gazdálkodó bizonyos növényeket kifejezetten a talajba forgatás céljából is vethet (zöldtrágya). A fenti 

módszerek közül néhány már korábban bemutatásra került ebben a fejezetben. 

Takarónövényes termesztés 

A takarónövényeket a talaj termőképességének javítására és az ugaron hagyott föld talajerózió elleni védelmére 

használják. A takarónövényt akkor vetik, amikor a normál termesztés nem lenne gazdaságos. A takarónövényt le 

lehet legeltetni az állatokkal, vagy zöldtrágyaként alá lehet szántani, hogy tápanyagtartalma a következő növény 

számára felvehető legyen. A takarónövények általában pillangósok, pl. lucerna, borsó, vöröshere, bíborhere, 

tehénborsó és homoki borsó. Ezek a növények megkötik a levegő nitrogén tartalmát, emellett elnyomják a 

gyomokat és csökkentik a talaj tömörödöttségét. A gabonafélék pl. a rozs is használhatók takarónövényként. A 

takarónövényeket együtt termeszthetik a gazdasági növénnyel, így élő takarást biztosítanak. A takarónövényeket 

a déli államokban elterjedten használják a szójatermesztésnél. 

Zöldtrágyák 

A zöldtrágya növények olyan pillangós növények, amelyeket zöld állapotban szántanak a talajba. A növényeket 

takarónövényként is vethetik, és utána kerülhetnek a talajba. Nem minden takarónövény alkalmas 

zöldtrágyának, mert nem mindegyikük pillangós növény. A zöldtrágya növények közé tartozik a szöszös 

bükköny, a bíborhere, a lucerna. Lebomlásuk során javítják a talaj szerkezetét, növelik a talaj szervesanyag 

tartalmát és hozzájárulnak a talaj termőképességének fenntartásához. Mint ahogy arról korábban már szó volt, a 

zöldtrágya hasznosságát a C:N befolyásolja, mely hatással van szerves növényi maradványok lebomlása és 

mineralizációja során felszabaduló nitrogén mennyiségre. A legtöbb zöldtrágya növény szén-nitrogén aránya 

20:1 vagy ennél kevesebb és jó szerves nitrogén forrást biztosítanak. Zöld állapotban a talajba forgatva a 

zöldtrágya növények a biológiai nitrogén megkötésből során akkumulálódott nagy mennyiségű nitrogént 

tartalmaznak. 

Ugaros művelés 

Ugaros művelésnél a föld hagyományos használatát egy adott időre felfüggesztik. Az ugaros művelés jellemzői 

korábban már bemutatásra kerültek. 

Talajváltó művelés 

A talajváltó művelés a „kivágni és felégetni” szemléletként is ismert. Sok fejlődő országban alkalmazzák a 

trópusi és szubtrópusi területeken. A földet megtisztítják (általában kézi vágószerszámokkal és felégetéssel), 

majd azonnal bevetik, a hamu pedig termékennyé teszi a talajt. Többéves folyamatos termesztés után a talaj 

tápanyagtartalma kimerül és a hozamok csökkennek. A gazdálkodók ilyenkor elhagyják a területet és új földeket 

művelnek meg. Ez a folyamat évekig ismétlődik. Többéves ugaroltatás után a gazdálkodók visszatérnek az 

eredeti területre. A gyakorlat ellen megfogalmazott legfőbb kritika, hogy az új területek keresése során erdőket 

(vagy egyéb vegetációt) irtanak ki. A népesség gyors növekedése miatt a talajváltó művelés nem fenntartható, 

mivel a földterületek szűkössége miatt nem biztosítható elegendően hosszú ugaros szakasz a föld megújulása 

céljából. 

Hazánkban jelentős változáson mentek keresztül a növénytermesztési technológiák az elmúlt évtizedek során. A 

növénytermesztési technológiák kialakításában és gyakorlati végrehajtásában megjelent az agroökológiai 

szemlélet. A növénytermesztési tér (egy adott tábla) speciális biocönózisnak biztosít életteret. Ennek fő alkotó 

eleme az adott termesztett kultúrnövény. Ez azonban nem jelenti a kultúrnövény kizárólagosságát. Más élő 

szervezetek (gyomnövények, állati kártevők és azok természetes ellenségei, kórokozók és egyéb növényi 

mikroorganizmusok, talaj fauna és flóra mikroszkópikus és makroszkópikus élőlényei stb.) is megtalálhatóak a 

növénytermesztési térben. Célunk, hogy olyan módon avatkozzunk be az agroökoszisztémákba, hogy 

elősegítsük a hasznos szervezet felszaporodását, elterjedését, működését, ugyanakkor csökkentsük a káros 

szervezetek tevékenységének mértékét a kártételi küszöb alá (tehát nem kell a károsító szervezeteket teljesen 

kiiktatni az agroökoszisztémákból). 

Hazánkban a szántóföldi növénytermesztés szerkezete jelentős mértékben torzult. A gabonanövények a 

szántóterület 65-67%-át, az olajnövények 18-19%-át foglalják el. Az egyéb növénycsoportok (hüvelyesek, 

gyökér-gumós növények, szálastakarmányok, rostnövények stb.) vetésterülete 0,1-4% között változik. A piaci 

viszonyok és az állattenyésztés takarmányigénye miatt leegyszerűsödött vetésszerkezet nem teszi lehetővé az 

optimális vetésváltást. A kedvezőtlen vetésváltás negatív hatásai megfelelő termőhely megválasztással, a 
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genotípus szakszerű kiválasztásával és nagyobb inputú agrotechnikával jelentősen mérsékelhető, de teljesen 

nem szüntethető meg. A jövőben feltétlenül törekedni szükséges a diverzifikáltabb szántóföldi növényi 

vetésszerkezet megteremtésére. 
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Chapter 6. Rozs I. 

1. A rozs gazdasági jelentősége 

2000-2003 között a rozs (Secale cereale) átlagos termőterülete a világon 9 millió ha, átlagos hozama 20 millió 

tonna volt, ami 2200 kg/ha átlaghozamnak felel meg. A legnagyobb rozstermesztő országok Oroszország, 

Németország, Lengyelország, Fehéroroszország és Ukrajna. A rozs hozama Svájcban és Európa északnyugati 

területein a legmagasabb. A rozstermesztés egyre csökkenő tendenciát mutat, ennek oka, hogy a búza 

élelmiszerként kedveltebb és hozama is magasabb. 1970 és 1972 között az átlagos termésmennyiség majdnem 

elérte az 1 millió tonnát. 2000-2003 között ez a mennyiség 116000 ha termőterületen 197 ezer tonnára csökkent. 

A rozs átlagos hozama 2000-2003 között 1700 kg/ha volt. A rozstermesztés legfontosabb államai Oklahoma, 

Georgia, Észak-Dakota és Dél-Dakota. 

A felsorolt államokban a rozst elsősorban a szemterméséért termesztik, de esetenként a szénáját is felhasználják 

és legelőként is hasznosítják. A keleti és észak-keleti államokban leginkább bükkönnyel és lóherével együtt 

termesztve gyakran legelőként, vagy talajtakarásra és zöldtakarmányként is hasznosítják. 

A rozs termesztési jelentősége folyamatosan csökkent az elmúlt száz évben mind a világon, mind hazánkban a 

búza termesztésének növekedése miatt. Fél évszázaddal ezelőtti vetésterület a Földön 36 millió ha volt, amely 

2009.évre 6,6 millió ha-ra csökkent. A világon a rozs termésátlaga 2708 kg/ha (2009. év). 

Magyarországon a rozs vetésterülete a XX. század első felében még 600-700 ezer ha volt, amely napjainkra 

(2010. év) 35 ezer ha-ra csökkent. Mivel termelése a leggyengébb talajokra szorult vissza a termésátlaga 

alacsony (2,0-2,5 t/ha körüli országos termésátlagok). 

2. A rozs termesztésének története 

A rozs termesztése vitathatatlanul rövidebb múltra tekint vissza, mint a búza. Az ókori görögök és egyiptomiak 

számára még ismeretlen volt, de Kis-Ázsiában feltehetőleg már több mint 4000 évvel ezelőtt termesztették. 

Ázsia délnyugati területein, ahol kultúrnövényként soha nem termesztették, a rozs az búza- és árpaföldek 

közismert gyomnövénye. Ázsiának ezen a területén a rozs őshonos növény. A rozst először akaratlanul vetették 

együtt a búzával és az árpával, de miután előnyös tulajdonságait felismerték, külön kultúraként is termeszteni 

kezdték. A termesztett rozs (Secale cerale) az S. monatum fajból származik. Ez a vad faj Dél-Európából és a 

szomszédos ázsiai területekről származik, ahol valószínűleg már a bronzkorban is termesztett növényként 

ismerték. A rozs egy másik vad faja, a S. anatolicum Szíriában, Örményországban, Perzsiában, Afganisztánban, 

Turkesztánban és a Kirgiz sztyeppeken fordul elő. 

A termesztett rozs (Secale cereale L.) a termesztett búza és árpa állományaiban található vadrozsból (Secale 

ancestrale Zhuk.) alakult ki több ezer éve Európában. Az egyéves vadrozs Magyarországon is megtalálható. 

3. A rozs adaptációs képessége 

A rozsot az USA minden államában termesztik. A Secale cerale és a Secale monatum fajok spontán 

kereszteződésével létrejött Michels-fű Kalifornia északkeleti területein gyomnövénynek számít. Az ebből a 

célból nemesített rozsfajok hidegtűrő képessége a legjobb a gabonafélék közül. 

A rozs a legnagyobb terméshozamot jó tápanyag- és vízellátású vályogtalajokon hozza. Kevésbé termékeny, 

savanyú, homokos talajokon hozama nagyobb, mint a többi gabonáé. Ez az egyetlen kalászos gabonanövény, 

amely sovány homoktalajon is termeszthető. Nagyon jól termeszthető jó vízellátású, lápos, mocsaras területeken 

és a délkeleti államok újonnan művelésbe vont területein. Ha a búzát kedvező körülmények között termesztik, 

hozama nagyobb a rozsnál, mivel a rozs növekedési periódusa rövidebb, szármennyisége nagyobb, és a 

kalászkák termékenysége is rosszabb. Ugyanakkor a rozs kevésbé termékeny talajokon és kevesebb 

talajelőkészítési munkával termeszthető, mint a búza. Termékeny vagy trágyázott, jó kultúrállapotú talajon 

hozama jelentősen nőhet. Oregon állam keleti, sivatagos területein sikeresen termesztik szénaként. 

Mivel a szem könnyen elpereg és mind a szemtermés, mind a növény változatos feltételek mellett is életképes 

marad, a rozs vadkelések gyakoriak. Olyan területeken, ahol őszi búzát is termesztenek, gyakran keveredik a 

búzával és csökkenti annak értékét. A rozs a hűvösebb, csapadékosabb területeken érzi jól magát, fejlődik 
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kedvezően. Ősszel a hosszú, csapadékos, mérsékelten hideg időjárás kedvez a fejlődésének és a 

bokrosodásának. A rozs télállósága a legjobb a kalászos gabonák között. A hosszú, hűvös tavaszi időjárás 

ugyancsak kedvező a vegetatív fejlődése szempontjából. A virágzás idején (májusban) fellépő fagyok hiányos 

termékenyülést (ablakos kalász) okoznak az idegentermékenyülő rozsnál. A betakarítás idején jelentkező 

csapadékos, szeles időjárás jelentős megdőlést, valamint a szemtermések kalászban történő csírázását 

eredményezheti. 

A rozs a talajjal szemben kiváló alkalmazkodó képességgel rendelkezik. Ennek megfelelően hazánkban a 

rozstermő területek a leggyengébb homok talajokon (Nyírség, Duna-Tisza köze, Somogy), valamint az erodált, 

dombvidéki talajokon (Veszprém, Vas, Zala, Borsod megyék) találhatók. 

4. Botanikai jellemzők 

A rozs tavaszi vagy őszi kalászosgabona, a búzához és az árpához hasonlóan a pázsitfűfélékhez tartozik. Szára 

nagyobb és hosszabb, mint a búzáé. A két növény levele hasonló, de a rozsé durvább és színe kékesebb. A rozs 

gyökere sűrűn elágazik, különösen a talajfelszín mentén, egyes gyökerek akár 1,5-1,8 m mélyre is lehatolhatnak. 

Ez a kiterjedt gyökérrendszer teszi lehetővé, hogy száraz klímájú és kedvezőtlen talajú területeken a rozs a 

búzánál jobban termeszthető. 

Figure 6.1.  

 

A rozs virágzata füzérvirágzat, minden kalászorsó padkán egyetlen kalászkával. A kalászka 3 virágból áll, ezek 

közül kettő termékeny és egy terméketlen. A kalászkát két keskeny pelyva veszi körül. A belső toklász széles, 

oldalállású, a végén szálkás és a gerincen szőrözött. A külső toklász vékony és kétgerincű. A szemtermés a 

búzánál vékonyabb, színe általában barnás, olajzöld, zöldesbarna, kékeszöld vagy sárga. A zöld vagy kék 

pigment az aleuron rétegben, míg a barna pigment a perikarmiumban található. A mag színét a két pigment 

kombinációja határozza meg. A fehér, viaszos színű külső rész gyakoribb, mint a kék vagy szürkéskék szín. A 

rozs hosszúnappalos növény, az ettől eltérő megvilágítási viszonyok megakadályozzák a szárbaszökkenést. 

Megtermékenyülés 

A rozs idegenbeporzással szaporodó növény. A virág egy ideig nyitott marad, hozzájárulva a idegenmegporzás 

sikeréhez. New-Yerseyben a szomszédos sorok közötti megporzás kb. 50 % arányban volt jellemző. A rozsnál 

gyakori a sterilitás. Wisconsin rozstermesztő területein a virágok 1/3-a nem termékenyült meg. Az önsterilitás 

gyakoribb a rozsban, mint a többi kalászos gabonában. A homozigótizmus erősödésével az önmegporzott 

vonalak egyedeinek életképessége egyre kisebb, szemtermése aszott, mérete kisebb lesz. Egyes beltenyésztett 

vonalak ugyanakkor elég termékenyek. 

5. A rozs fajtái 

A rozs fajtái közül az őszi fajták bírnak nagyobb gazdasági jelentőséggel. Csak kevés őrzi meg közülük egyedi 

tulajdonságait, mivel az idegenbeporzás során különféle keverék fajták alakulnak ki. Egy más területre került 

fajta gyorsan alkalmazkodni tud az új környezeti feltételekhez. Az olyan tulajdonságok változása, mint a 

hidegtűrés, érési idő és szín a szegregációnak és a különböző helyi fajtákkal való kereszteződésnek az 

eredménye. Az északi államok környezeti feltételeihez alkalmazkodott őszi fajták nem életképesek a déli 

feltételek mellett, ahol az enyhe hőmérséklet miatt nincs, ami kiváltsa a vernalizációt. A délen és délnyugaton 

termesztett, hidegérzékeny fajták részben vagy teljesen tavaszi növekedésűek. Ezen fajták virágzása és érése a 

kedvezőtlenül forró nyári időszak előtt befejeződik. 
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Észak-Amerikában ritkán vetnek tavasszal tavaszi árpát, egyedül a hűvös északi területeken termesztik a 

szemtermésért, ahol a késő tavaszi fagyok a korai őszi rozs virágait a szemtelítődés időszakában elpusztítanák. 

Manapság már sok országban termesztenek olyan fajtákat, amelyek jobban ellenállnak a hidegnek, az 

üszkösödésnek vagy a peronoszpórának. A Délkeleti államokban termesztett jó termőképességű, betegségeknek 

jobban ellenálló fajták bőséges téli legelőterülelet nyújtanak, jó zöldtrágya és takarmány alapanyagok, és 

szemtermésük is jó. A Tetra-Petkus egy német tetrapolid őszi rozs fajta, amelyet egy ideig termesztettek az 

USA-ban. Nagy kékes magjai vannak. 

Hazánkban a rozs nemesítése a XX. század elején kezdődött. A régi fajták közül a Lovászpatonai és a Kisvárdai 

érdemel említést. Az utóbbi időben előállítottak hibrid rozsokat, amelyek termőképessége meghaladja a 

szabadlevirágzású fajtákét. Korlátozott mértékben használják az évelő rozs fajtáit is. 

Jelenleg (2010. év) a hazánkban államilag minősített rozsfajták és hibridek a következők: 

Figure 6.2.  
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Chapter 7. Rozs II. 

1. Trágyázás 

A rozs trágyareakciója jó, különösen a 60 kg/ha-nál nagyobb nitrogén trágyázásra, ha legelőként kívánják 

hasznosítani. A szemképződés időszakában összetett trágyákat juttatnak ki. Ha a rozst legeltetési céllal 

termesztik, tavaszi nitrogén fejtrágyázás szükséges. Ha a rozsnak a szemtermését kívánják hasznosítani, a túl 

nagy nitrogén dózis elősegítheti a megdőlést. Az állományok megerősödése érdekében mindenképpen szükséges 

nitrogént kijuttatása. A foszfort és a káliumot vetés előtt kell kiszórni. 

A rozs a talaj tápanyagait kiválóan képes hasznosítani, ugyanakkor a leggyengébb talajokon termesztjük. A 

szárszilárdsága gyenge, amely szárrövidítők használatával javítható. A fajták kevesebb, a hibridek több 

tápanyagot igényelnek. Ezeket a szempontokat a rozs trágyázási rendszerének kialakításánál figyelembe 

szükséges venni. A rozs fajlagos tápanyagigénye a következő (kg/100 kg fő- és melléktermék): 

Figure 7.1.  

 

Figure 7.2.  

 

2. Vetésváltás 

A kalászos gabonafélék vetésváltásában a rozs helyettesítheti a búzát, a zabot vagy az árpát. Legeltetésre vagy 

zöldtrágyaként való hasznosításra gyakran őszi pillangósokkal, pl. bükkönnyel, őszi borsóval, lucernával együtt 

vetik. 

A rozs nem igényes túlzottan az előveteményekre. Részleges monokultúrában (2-4 évig) is termeszthető. Fontos 

szempont az elővetemény megválasztásánál, hogy az időben (szeptember 15-20-ig) lekerüljön a területről. 

Azokon a talajokon (homok, erodált), amelyeken termesztjük korlátozott a termeszthető növények köre. Jó 

előveteményei a korai burgonya, dohány, csillagfürt, homoki lucerna, közepes előveteménye a napraforgó. 

3. A rozs termesztése 

A rozs igénye hasonló a búzáéhoz. 
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Magágykészítés. 

Az Oroszországban vagy az USA nyugati felén termesztett rozs nagy része előzetes talajelőkészítés nélkül kerül 

a kalászos gabonafélék után a talajba. Ez a gyakorlat egyrészt költségtakarékos, valamint lehetővé teszi, hogy a 

tarlón a hótakaró megmaradjon és megvédje a növényeket a fagykártól. Ez a gyakorlat gyommentes területeken 

megfelelően alkalmazható. A nyugati államokban a rozs kukorica földön tárcsázás után, őszi szántású talajon, 

vagy nyáron ugaron hagyott területeken termeszthető, de az ilyen területeket általában a búza vagy más 

növények termesztésére tartják fenn. 

A rozs talajelőkészítési rendszerének kialakításánál figyelembe kell venni a rozs biológiai igényét, a 

talajtulajdonságokat, valamint a költségtakarékosságot. Nyáron, ill. ősszel tarlóhántást + zárást, majd annak 

ápolását végezzük tárcsával, nehézkultivátorral, kombinált talajművelő eszközökkel végezzük, fokozatosan 

mélyítve a talajt (20-22 cm). A vetést megelőzően közvetlenül végezzük a magágykészítést. 

Vetési módszerek 

Vetési idő. 

Az őszi rozsot késő nyártól kora őszig gyakorlatilag bármikor el lehet vetni, de a korai vetéssel érhető el a 

legnagyobb őszi legelőfű hozam. Az őszi rozsot általában ugyanabban az időben vetik, mint az őszi búzát, de a 

rozsnál kevésbé fontos a vetés ideje, később is vethető, mivel alacsony hőmérsékleteken is jól növekszik. A 

keleti államokban a szemtermés céljából vetett rozsot szeptember 1-től november 30-ig kell elvetni, az északi 

területeken a legkorábban és a déli területek felé haladva egyre később. A legelőként való hasznosítás céljából 

termesztett rozsot 2-4 héttel korábban kell elvetni, mint a takarónövényként vagy zöldtrágyaként hasznosítani 

kívánt állományt. A gyapot övezet középső részén a legnagyobb termésmennyiséget a novemberi közepi vetésű 

állományok adják. Az őszi rozsot augusztus közepén vetik Alaszkában, és szeptember 1 - l5 között Kanada déli 

részén, Észak-Dakota északi részén és Minnesota-ban; minél délebbre haladva a vetésidő egyre későbbi. Dél-

Dakotában az őszi rozs optimális vetési ideje szeptember 15. A tavaszi kalászos gabonákhoz hasonlóan a tavaszi 

rozsot lehetőleg minél korábban kell elvetni. 

Állománysűrűség. A nyugati államokban a rozs kivetett magmennyisége kb. 60-80 kg/ha. Az észak-keleti 

államokban a szokásos mennyiség 110-126 kg/ha, míg a gyapot övezetben 80-95 kg/ha között van. Nagyobb 

tőszám lehet indokolt, ha a rozsot legeltetési céllal hasznosítják vagy takarónövényként a gyomok elnyomása a 

cél. A déli államokban 35-70 kg/ha közötti magmennyiség elegendő. A kivetett átlagos magmennyiség az USA-

ban 90 kg/ha. 

Hazánkban a rozs optimális vetésidejét befolyásolja a földrajzi szélesség, a talaj tulajdonságai, a vetőágy 

minősége, a biológiai alapok. Optimális vetésideje szeptember 25-október 15. között van. A rozsot 

gabonasortávolságra (12 cm) vetjük, vetésmélysége 3-5 cm. A kivetendő csíraszámot a rozs típusa határozza 

meg: 

Figure 7.3.  

 

A rozstáblákon ritkán alkalmaznak gyomirtószereket, ha mégis, akkor azok a növény kelése után kerülnek 

kijuttatásra. Ilyenek a proszulfuron 2,4-D, az MCPA, valamint kombinációik. 

A rozs természetes gyomelnyomó képessége – megfelelő állománysűrűség és fejlődési dinamika esetén – 

kiváló, ezért vegyszeres gyomirtást rendszerint nem alkalmazunk. Szükség esetén az olcsó hormonhatású 

(MCPA, 2,4D) herbicideket alkalmazunk a tábla szegélyben, vagy a teljes táblán. 

4. A rozs felhasználása 

A rozs felhasználható állatok számára legelőfűként, és a vetésforgóban zöldtrágyaként. Kalászolás előtt 

legeltetési célra is kiváló. Legeltetési célra mind ősszel, mind tavasszal hasznosítható; ha csak ha ősszel 

legeltetik, tavasszal magja is betakarítható. Előfordul, hogy ősszel legeltetésre, majd tavasszal takarónövényként 

használják, vagy zöldtrágyaként egy nagyobb gazdasági értékű növény számára a talajba forgatják. 
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A szemes rozsot állati takarmányként, valamint alkohol előállítására is használják. A rozslisztet kovásztalan 

péktermékekben és más cukrászati termékekben alkalmazzák. Alacsonyabb glutén tartalma miatt a rozslisztet a 

búzaliszttel összehasonlítva csekélyebb értékűnek tartják, mert a belőle készült tészta kevésbé rugalmas és a 

gázmegtartó képesség alapvető követelmény ahhoz, hogy a lisztből nagy mennyiségű kenyeret lehessen 

készíteni. A rozslisztet magában ún. fekete kenyér készítésére használják, ami Kelet-Európában és Ázsia 

bizonyos részein közkedvelt. A rozslisztet 25-50%-ban búzaliszttel összekeverve könnyű rozskenyeret 

készíthetünk. Sokan szeretik a rozsliszt karakteres ízét, kis mennyiségben lepények, rozs chips és más 

különböző speciálitások készítésére használják. 

A rozs takarmányozási értéke kb. 85-90 %-a a kukoricának. Nem túlságosan jól emészthető és megrágva 

ragadóssá válik, ezért általában más gabonatermékek lisztjével keverve etetik. A takarmánykeverékekben a rozs 

aránya általában kevesebb, mint 1/3. A szemes rozsot alkoholos italok készítésére is használják. Az alkoholipar 

igénye whisky készítés céljából telt, világos színű szem, ilyen rozsból készül például a kanadai whisky. A rozs 

szalmájának emészthetőségi értéke alacsony, de állati alomként jól használható. A rozs-szénát, a rozs szalmáját 

kis mennyiségben kartonpapír gyártására is használják. 

Korábban a rozs-szalmát faiskolákban, cserépedények készítéséhez, és egyéb anyagokban, valamint 

lószerszámok készítéséhez használták. A rozs hidegtűrő képessége jobb, mint a búzáé, ezért nyereségesen 

termeszthető gyenge minőségű, homokos talajokon is, ahol egyéb növény termesztése nem lehetséges. Sok 

olyan területen termesztik, ahol más növénykultúra számára a környezeti adottságok már nem megfelelőek. Jó 

gyomelnyomó képessége miatt a vetésforgóban is szívesen alkalmazzák. Bizonyos országokban ún. pionír 

növényként használják, hogy növelje a rosszabb minőségű vagy gyenge talajok termőképességét. Fontos 

legelőfű Argentínában, Ausztrália déli részén szélerózió megelőzésére is hasznosítják. 

Hazánkban a rozs meghatározó hányadát (75-80%-át) takarmányozásra használják. Az egészséges táplálkozás 

előtérbe kerülésével az elmúlt időben nőtt a rozs humántáplálkozásban történő felhasználása (20-25%). 

Szemtermését különböző mikróbák táptalajaként gyógyszerek előállítására is felhasználják. Szalmája 

alomanyagként kerül hasznosításra. A rozson állítják elő az anyarozsot, amely fontos gyógyszerek alapanyaga. 

5. Betegségek 

Anyarozs 

Az anyarozs komoly veszteségeket okoz a rozsban. Az anyarozs az állatokban és az emberekben is mérgezést, 

vemhes állatokban vetélést okozhat. Az olyan rozs, ami 0,5 % -ban vagy annál nagyobb mennyiségben 

tartalmaz anyarozsot, alkalmatlan a takarmányként vagy élelmiszerként történő felhasználásra. 0,1 %-nál 

magasabb anyarozs tartalmú rozsot folyamatosan fogyasztva mérgezést, bénulást és üszkösödési folyamatokat 

indíthat el. Akut esetben akár görcsökhöz és halálhoz is vezethet. Az anyarozs betegséget egy bizonyos 

gombafaj okozza, amely a virágzás idejében fertőzi meg a szemeket. A fertőzés után 7-14 nappal láthatóvá válik 

a mézharmat állapot. A mézharmat spórákat tartalmaz, amelyek más virágzó növényeket vagy szemeket is 

megfertőzhetnek. Röviddel ezután a gomba anyarozsokat képez, amelyek alakra a megfertőzött növény 

magjához hasonlítanak. A lilás-fekete anyarozsok a táblán vagy a tárolt magban áttelelnek. Kedvező 

körülmények között tavasszal is kicsírázhatnak. Bőséges csapadék, valamint a meleg és száraz időjárás kedvező 

az anyarozs kifejlődésének. Ennek ellenére az anyarozs ritkán fordul elő az USA-ban. 

Az anyarozzsal megfertőzött szemeket, növényeket le kell kaszálni és meg kell etetni az állatokkal, mielőtt 

virágzani kezdenek. Az anyarozs előfordulási sorrendje a különböző gabonafélékben: rozs, tritikále, árpa, zab, 

durum búza, közönséges búza. A gombaspórák a szél által nagy területeken elterjednek. 

Olyan táblákon, ahol korábban 1 vagy 2 évig nem termesztettek rozsot, a fertőzés ellen megfelelően 

védekezhetünk anyarozsmentes vetőmag használatával. A rozsföldekkel szomszédos táblákon termesztett 

anyarozzsal fertőzött gabonák beszántása is kedvező lehet. A fertőzött rozsot 20 %-os sóoldattal kell kezelni az 

anyarozs szemek kiválasztása céljából. A sóoldatba merítés után a magvakat összekeverik, így az anyarozs 

szemek a felszínre úsznak, ahonnan eltávolíthatók. A sós kezelés után a szemeket át kell mosni és meg kell 

szárítani, mielőtt takarmányozási vagy élelmezési célra felhasználják. A malmokban használnak elszívókat is, 

melyekkel az anyarozs szemek nagy része eltávolítható. Az anyarozsot általánosan gyógyszerkészítésre is 

használják. Olyan területen termesztve, ahol a nyári csapadékmennyiség alacsony, ebből a célból termesztik a 

rozsot. Normális feltételek között elsősorban a mediterrán országokból importálják. 

A szem üszögbetegsége 
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A szemüszög bárhol előfordul, de elsősorban Minnesotában és a közeli államokban gyakori. Súlyos fertőzések 

esetén komoly károkat okozhat. Az üszög hosszú keskeny csíkok formájában fertőzi meg a tenyészőcsúcsot, a 

levélhüvelyt és a levélnyelet. Ezek a csíkok először szürkék, majd később feketévé válnak. A fertőzött növények 

visszamaradnak a fejlődésben, és a kalász nem tud kibújni a levélhüvelyek közül. A spórák mind a 

szemtermésen, mind a talajon keresztül fertőznek. Az északi államokban a betegség megelőzhető 

magkezeléssel, pl. különböző füstölési eljárások alkalmazásával. Talajból kiinduló fertőzés esetén vetésforgóval 

védekezhetünk. 

Egyéb betegségek 

A nedves és párás klímájú keleti államokban gyakori az antraknózis. A tenyészőcsúcs megfertőzése korai érést 

és a hajtások elhalását okozza. A fertőzött csúcsot körülvevő levélhüvelyen a fertőzött szövetek barna foltossá 

válnak. Később a kalász fertőzése is megfigyelhető, ennek következtében összezsugorodott, világosbarna 

szemeket találunk. A fertőzött csúcs alsó része feketévé válik. Helyes vetési sorrenddel és a tarlómaradványok 

beszántásával megelőzhető a betegség. 

A rozs korai érése miatt a szárüszögöt okozó Puccinia graminis nevű gomba általában nem okoz komoly kárt. A 

levélüszög (Puccinia recondita) kártétele sem jelentős. Komolyabb fertőzések általában a délebbi területeken 

termesztett rozsnál fordulnak elő, csökkent hajtásképződést és kisebb termést okoznak. A betegség az őszi rozs 

leveleiben telel át nyugalomban lévő micélium formájában. A parlagon hagyott területeken a rozs árvakelések 

irtásával a betegség kontrol alatt tartható. 

Hazánkban a rozsnak alig van gazdasági károkat előidéző betegsége. Csávázást alkalmazunk, de 

állományvédekezésre kivételes esetben kerül sor. A rozs legfontosabb betegségei a következők: 

• barnarozsda 

• fuzárium 

• anyarozs 

• kőüszög 

• porüszög 

• gabonák csíkos mozaik vírusa 

Intenzívebb termesztés esetén indokolt az állományokban a szárrövidítő alkalmazása. 

Rovarkártevők 

A rozst károsítja a szöcske, a Blissus leucopterus, a hesseni légy, a fürkészek és más, a kalászos gabonákban 

gyakori rovarok. Az általuk okozott összes veszteség nem nagy. Ugyanakkor a korán elvetett őszi rozs kedvező 

környezetet biztosít a szöcske petéinek lerakásához, így elősegíti a szöcskék kártételét más gabonanövényekben. 

Magyarországon állati kártevők kivételes esetben lépnek fel a rozs állományaiban. Ezek közül az alábbiak 

lehetnek potenciális károsítók: 

• levéltetvek 

• gabonapoloskák 

• gabonalegyek 

A rozs betakarítására július második felében-augusztus elején kerül sor. Teljes érésben, kombájnnal takarítjuk 

be. A betakarítás nagy odafigyelést igényel, mert hatalmas a szalmája (harvest index 1,5-1,8), jelentős lehet a 

szárdőlés, valamint a beérett szemtermésnek nincs dormanciája (ha megázik, akkor a kalászban kicsírázik). 

Jelentős a szemtermésének az amiláz enzim aktivitása, ezért a betakarítás után a szemtermést azonnal tisztítani 

és szárítani szükséges a betárolás előtt. 

Figure 7.4.  
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Chapter 8. Tritikale 

1876 óta sokan próbálkoztak a rozs és a búza keresztezésével, melynek célja rozs hidegtűrő képességének 

átvitele volt a búzára. A sikeres keresztezésekben a búza volt az anyai partner. A búzához hasonló búza-rozs 

hibridek közül sok csak egy vagy néhány rozs kromoszómát tartalmazott. Ezek az extra rozs kromoszómák 

gyakran kiestek a meiózis során a későbbi generációkban, és a növény a rozs tulajdonságainak elvesztése után a 

búzához vált hasonlóvá. A közelmúltban a rozs kromoszómájának bizonyos szegmenseit sikerült a búza 

kromoszómájához transzlokálni. 

A tritikale, amelyet a búza és a rozs keresztezésével hoztak létre, általában mindkét szülő minden 

kromoszómáját tartalmazza. Nevét a szülők latin nevének, a Triticum és a Secale szavaknak az összevonásából 

kapta. A tetraploid durum búzával történő keresztezések sikeresebbek voltak, mint a hexaploid közönséges 

búzával történő keresztezések. Az első kombináció keresztezhető a közönséges búzával, majd 

visszakeresztezhető a tritikaléval, így megtarthatóak a rozs kromoszómák. A tritikale szemek nagyok; lizin, 

valamint kéntartalmú aminosav tartalmuk nagyobb, így tápértékük is jobb, mint a búzáé. A legtöbb tritikale 

vonal magja zsugorodott, ami nagy protein tartalmukra utal. A kitelt szemek összes fehérje tartalma hasonló a 

búzáéhoz, de a lizin tartalmuk nagyobb. A növénytermesztők célja olyan tritikálék nemesítése, melyek kitelt 

szeműek, száruk rövid és vastag, és jobban ellenállnak a betegségeknek. 

Mexikóban, Kanadában, az USA-ban és máshol nemesített tritikale fajtákat kis területen 1969 óta termesztenek 

az USA-ban, 1971-ben a termőterület 81 ezer ha volt. 2000 és 2003 között világviszonylatban 2,9 millió ha-on 

termesztettek tritikalét. A főbb termesztő országok Lengyelország, Franciaország, Németország, Kína és 

Belorusszia. Az USA-ban jelenleg kis mennyiségben termesztik a szemterméséért. Takarónövényként, 

legeltetésre és szénaként is használják. A tritikale széna fehérjetartalma és összes emészthető tápanyag tartalma 

hasonló a búzáéhoz. 

Gyomirtó szereket ritkán használnak. A búza állományokban használt posztemergens szerek használhatók. 

A tritikale nemesítésben úttörő munkát végzett Kiss Árpád az 1960-as években. Napjainkban a külföldi fajták 

mellett hazai nemesítésű genotípusokat is termesztenek Magyarországon. Hazánkban döntően őszi tritikale 

fajták termesztése folyik, a tavaszi tritikale fajtákat csak kivételes esetben használják. 

Hazánkban a tritikale termesztése az 1990-es évektől kezdődött és vetésterülete dinamikusan növekedett. 

Napjainkban (2010. év) 120 ezer ha-on termesztik. Az országos termésátlag 2,0-3,0 t/ha között változik. 

A tritikalét elsősorban takarmányozásra használjuk, de az elmúlt években megjelent új fajták alkalmasak arra, 

hogy lisztjükből búzaliszt hozzáadása nélkül is jó kenyeret lehet sütni. A tritikale a búza és a rozs mesterséges 

fajhibridje. Ökológiai és agrotechnikai igényei is e két faj igényei között találhatók. 

A tritikale éghajlat és talajigénye inkább a rozshoz hasonlít. Kiváló adaptációs képességgel rendelkezik. 

Kedvezőbb számára a hűvösebb, csapadékosabb időjárás. Azokon a talajokon termeszthető, amelyeken a rozs 

már nem, a búza még nem jöhet számításba. 

Vetésváltása, talajelőkészítése megegyezik a rozséval. 

Tápanyagigénye a szülők közti intermedier. A fajlagos tápanyagigénye a következő értékekkel jellemezhető 

(kg/100 kg fő- és melléktermék): 

Figure 8.1.  
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A tápanyagigényét műtrágyákkal elégítjük ki az alábbi adagokat használva: 

A foszfor és kálium műtrágyákat, valamint a nitrogén 0-30%-át ősszel adjuk ki. A maradék nitrogén 60-70%-át 

télvégén, 0-20%át szárbainduláskor, 0-15%-át kalászoláskor juttatjuk ki. 

A tritikale optimális vetésideje október 1-20. közötti időszak. Gabonasortávolságra vetjük, 4,0-4,8 millió/ha 

csíraszámmal, 4-5 cm mélyen. 

A gyomszabályozás megegyezik a rozséval. 

A betegségek megjelenésének mértéke kisebb a búzáénál, de nagyobb a rozshoz viszonyítva. A leggyakrabban a 

levélleszáradás kórokozói (DTR, Septoria stb.), valamint esetenként a fuzárium fajok okozhatnak 

megbetegedést a tritikale állományokban. 

Az állati kártevők megegyeznek a rozséval. 

Hazánkban a tritikale betakarítása – átlagos ökológiai és agrotechnikai feltételek között – július közepén-

második felében történik. Teljes érésben, egymenetben, kombájnnal takarítjuk be, majd a szemtermését 

tisztítjuk és szárítjuk a tárolás előtt. 

Figure 8.2.  
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Chapter 9. Árpa I. 

1. Az árpa gazdasági jelentősége 

Termőterületét tekintve az árpa (Hordeum ssp. vulgare) világviszonylatban az 5. helyen áll. 2000 és 2003 között 

55 millió ha-on termesztettek árpát, termésmennyisége 138 millió tonna volt, amely 2500 kg/ha termésátlagnak 

felel meg. A fő árpatermesztő országok: Oroszország, Németország, Kanada, Franciaország és Spanyolország. 

Az USA-ban 2000 és 2003 között átlagosan 5,8 millió tonna termést takarítottak be 1,9 millió ha-ról, 

termésátlaga 2800 kg/ha volt. Az árpatermesztés legfontosabb államai: Észak-Dakota, Idaho, Montana, 

Washington és Minnesota. Kanadában a termesztés nagy része a 3 préri tartomány déli részére esik, kisebb 

termőterületek vannak az északkeleti megyék déli határvidékén. 

Magyarországon az őszi és a tavaszi árpa korábban és napjainkban is kiemelkedő jelentőséggel bír. 

Az őszi árpa jelentősége: A rövidnyarú északi tájakon fontos kenyérgabona; a déli, melegebb országokban 

főleg takarmánygabonaként hasznosítják. Jelentős a monogasztrikus állatok takarmányozásában, nagy a 

nyersrost- és vitamintartalma. Takarmányértéke a búzáét meghaladja. Lizintartalma magasabb, mint a búzáé. A 

kukorica és az őszi árpa takarmányként jól kiegészíti egymást. (például aminosav összetételben). A búzánál 

rövidebb tenyészideje miatt, szárazabb viszonyok között is biztonságos termést ad. A talaj minőségére kevésbé 

érzékeny, mint a búza. Az intenzitás alacsonyabb fokán termesztve, a búzánál nagyobb termést képes adni. 

Gabonakoncentrált vetésforgókban a nyári munkacsúcsot (betakarítás) jobban széthúzza. A gabona 

előveteményekre kevésbé érzékeny, az őszi búza után is nagy termést ad. 

A tavaszi árpa jelentősége: Fontos élelmiszeripari nyersanyag (sörkészítés, malátakávé, levesporok, 

salátaöntetek). Élelmiszer (árpagyöngy, csecsemőtápszerek, gabonapelyhek). Értékes abraktakarmány. Rövid 

tenyészideje miatt, az északi területeken is termeszthető. 

Magyarországon az őszi árpát 1961-65-ös évek átlagában 310 ezer ha-on, 1981-85-ös évek átlagában 160 ezer 

ha-on termesztették, napjainkban 188 ezer ha-on termesztik. A fenti időben elért termésátlag hektáronként 2-4 

tonna között változott, 

A tavaszi árpát 1961-65-ös évek átlagában 149 ezer ha-on, 1981-85-ös évek átlagában 116 ezer ha-on 

termesztették, napjainkban 107 ezer ha-on. A termésátlaga 1,6-3,3 t/ha között változott a három 

időintervallumban. 

2. Az árpatermesztés története 

Az árpa egy vad, kétsoros forma (H. vulgare spontaneum) kultúrnövényként történő termesztésével jött létre, 

származási helye a Szíriát és Irakot Iránnal és Törökországgal összekötő terület. Krisztus előtt 6000 körül már 

termesztettek hatsoros árpát. Az árpa a kőkorszakban terjedt el Indiába, Európába és Észak-Afrikába. A nyugati 

féltekére Colombus által került 1493-ban. Az USA-ban először 1602-ben termesztették, és a következő három 

évtizedben angol és holland telepesek is hoztak további fajtákat. 

Az angol telepesek által leginkább a kétsoros típusok terjedtek el az USA-ba, a kontinentális hatsoros típusokat 

a hollandok honosították meg. Az észak-afrikai hatsoros árpát spanyol telepesek vitték be Mexikóból Arizonába 

1701-ben, és Kaliforniába 1771-ben. Az őszi árpa később érkezett, feltehetően a balkáni, kaukázusi területekről 

vagy Koreából. 1849 után az árpatermesztés elterjedt nyugat felé leginkább New-Yorkból az északi-középső 

államok felé. 

3. Az árpa meghonosítása 

A mérsékelt égövi területeken a világon mindenütt termesztik az árpát. A hűvös klímát is elviseli. Száraz 

körülmények között jobban bírja a hőséget, mint párás feltételek mellett. Melegebb feltételek között az árpát 

ősszel vagy télen vetik el. Az árpa a jó vízháztartású vályogtalajokat kedveli. Rossz vízháztartású, kötött 

talajokon, gyakori esőzéssel sújtott területen hozama alacsony, ilyenkor leginkább a szem minősége nem 

megfelelő. A könnyű, homokos talajok sem megfelelőek az árpa számára, mert ilyen talajon a árpa növekedése 

gyakran egyenetlen és a szárazság miatt a növény általában túl hamar beérik. Szélsőséges környezeti feltételek 

mellett, pl. savas talaj, nyári fagyok vagy aszály a gabonafélék közül az árpa a legsérülékenyebb. Az olyan 
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talajokon, melyek kémhatása pH 6 alatti nem termeszthető az árpa, mert a toxikus alumínium gátolja a gyökér 

növekedését. Kalcium kijuttatása csökkentheti a toxikusságot és elősegítheti a gyökérnövekedést. 

Hét éven keresztül 10 kísérleti állomáson 11 fajtát termesztettek, így határozták meg a fajták adaptációs 

képességének hatását a fennmaradásra. Az évenkénti állományvizsgálat kimutatta, hogy a környezethez és a 

versengés feltételeihez kevésbé alkalmazkodni tudó fajták gyorsan eltűntek. Megtalálták azt a fajtát, amelyik a 

legjobbnak bizonyult a legtöbb államban, de az a fajta, amely az egyik államban jól teljesített, nem feltétlenül 

volt a legjobb egy másik államban. A polikultúrás termesztésben jól teljesítő fajták általában, de nem feltétlenül 

azok voltak, amelyek önmagukban termesztve a legmagasabb hozamot adták. 

4. Botanikai jellemzők 

Az árpa a pázsitfűfélékhez tartozik, melyeknél a kalász főtengelyén padkák vannak. A Hordeum nemzetségen 

belül a Cerealea alfaj tagja. Ebben a nemzetségben a kemény főtengelyű termesztett fajták (Hordeum vulgare) 

szerepelnek, valamint két nem termesztett faj (H. agriocriton és H. spontaneum), melyeknek kalásztengelye 

törékeny - mindegyikük tizennégy diploid kromoszómával rendelkezik. A Hordeum nemzetség további vad fajai 

a 28 kromoszómájú H. murinum, H. bulborsum és a H. jubatum, valamint a 42 kromoszómájú H. nodosum. 

Figure 9.1. Árpa, Árpa 2 soros 

 

Az árpa vegetatív része hasonló a többi gabonaféléhez, kivéve, hogy feltűnő fülecskével rendelkezik (Gazdász 

ABC). Az árpa gyökerei vízszintesen 15-30 cm közötti távolságra is elérnek, lefelé pedig 1-2 m közötti 

mélységbe nyúlnak. 

Kalászvirágzatának minden kalászkapadkán három kalászka található. Minden kalászka egyetlen virágot 

tartalmaz. A kalászon általában 10-30 nódusz található. A hatsoros formáknál mindhárom virág termékeny, míg 

a kétsoros árpánál csak a középső. Minden kalászkát egy pár pelyva vesz körül, mely általában keskeny, lándzsa 

alakú fellevél rövid, sörteszerű szálkával. A virágot a belső és külső toklász, és ha termékeny, a szemtermés 

alkotja. A csupasz, pelyva nélküli fajták kivételével a belső toklász szálkában végződhet, vagy lehet egyszerűen 
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kerek vagy hegyes. Az árpa szálkái lehetnek durvák (szőrözöttek) vagy simák, az utóbbi típus az alapjánál sima 

és kissé durvább a csúcs felé haladva. A „csuklyás” árpán háromvillás függelék helyettesíti a szálkát. A 

szálkátlan változatok meglehetősen ritkák. Az ún. talpserte kis, rövid vagy hosszú szőrrel borított képződmény a 

szem alapi részén. 

A szemek hossza 8-12 mm, szélessége 3-4 mm és vastagsága 2-3 mm. 1 kg mag 3600-7600 db szemet 

tartalmazhat. A szem kb. 10-15 %-át a pelyva teszi ki, kivéve az ún. csupasz fajtáknál, melyeknek pelyvája 

csépléskor leválik. A héjas szemek átlagos hektolitertömege 48 font, a pelyva nélkülieké 60 font (1 font = 

0,45359 kg). 

A mag színét az alueron határozza meg, amely a perikarpium (termésfal) és a testa (maghéj) alatti sejtréteg. Az 

árpaszem öt színváltozata ismert: fehér, fekete, vörös, lila és kék. Az utóbbi három színt az antocián pigmentek 

okozzák. Ha a pigmentek az árpa héjában vannak, akkor vörösek vagy lilák, de ha színanyag az aleuronban 

található, akkor a szemek kékek. A vörös szín általában eltűnik. A csupasz árpa, melynek perikarpiuma vörös, 

aleuronja pedig kék, lilának tűnik. A fekete színt a héjban vagy a perikarpiumban lévő melanin-szerű pigmentek 

okozzák. Csak a fehér és a kék árpákat termesztik széles körben. 

Megporzás 

Az árpa általában önmegtermékenyítő, ugyanis a megtermékenyítés a legtöbb fajtánál akkor megy végbe, 

amikor a kalász még hasban van. Minnesotában néhány fajtánál esetenként természetes idegenporzás is 

előfordult, amikor fekete és fehér fajtákat termesztettek egymás mellett. Hasonló eredményeket kaptak 

Colorado-ban is, ahol a köztermesztésben lévő fajtáknál kevesebb mint 0,15 %-ban fordul elő idegenbeporzás. 

Megtermékenyüléskor a pollen már 5 perccel a bibére kerülés után kicsirázhat. 6 órával a megporzás után az 

endospermium nukleuszának megtermékenyítése megtörtént és a sejtosztódás megkezdődött. 

5. A termesztett árpafajták alakkörei 

A termesztett árpafajok közé (Hordeum ssp.) 3 faj tartozik, melyeket az oldalsó kalászkák termőképessége 

alapján csoportosítunk. Ez alapján megkülönböztetünk 1) hatsoros árpát (H. vulgare), 2) kétsoros árpát (H. 

distichum) és 3) négysoros árpát (H. irregulare vagy H. tetrastichum). 

Az első csoportba, ahol minden virág termőképes tartoznak 1) a hatsoros árpák, melyeknél az oldalsó szemek 

valamivel kisebbek, mint a középső, és a 2) intermedium csoport, ahol az oldalsó szemek lényegesen kisebbek, 

mint a középső. 

A második csoport, ahol csak a középső virág termékeny, két további csoportba osztható: 1) a közönséges 

kétsoros típus, melynél az oldalsó virág részei a külső és belső toklász, a talpserte és a redukált reproduktív 

részek, 2) a redukált típus, ahol az oldalsó virágok nem teljesek, és a belső toklász, a talpserte, néha a külső 

toklász megtalálható, de a reproduktív részek hiányzanak. 

A harmadik, etiópiai eredetű fajt abesszin, átmeneti típusnak is nevezik. A középső virágok termékenyek és az 

oldalsó virágok esetenként csak a talpsertét jelentik, ezek rendszertelenül ülnek a kalászon. A többi oldalsó virág 

termékeny, vagy steril lehet. 

Leggyakrabban a közönséges hatsoros és kétsoros fajtákat termesztik. Az ún. négysoros árpák olyan hatsoros 

formák, ahol két sor oldalsó virág átfedi egymást és a kalász két oldalán egy sorba rendeződnek. A négysoros 

megjelenés általában csak a kalász felső kétharmadán fordul elő. 

6. Helyi típusok és változatok 

Világszerte mintegy 4000 árpafajtát termesztenek. Az USA-ban a Mississippi völgy felső, csapadékos területén 

termesztett árpafajták általában keresztezéssekkel létrehozott hatsoros fajták. Egyes fajtáknak sima szálkájuk 

van. Ezen a területen esetenként kétsoros fajtákat is termesztenek. 

A félszáraz Great Plains (Nagyalföld) és a hegyek között, valamint a nyugati régiókban mind a hatsoros, mind a 

kétsoros változatokat termesztik. A nyugati partvidéken a hatsoros fajták általában pelyva nélküli kemény 

szálkájú típusok, többnyire észak-afrikai eredetűek. Kis mennyiségben sima szálkájú változatokat is 

termesztenek. 
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Valódi ősi árpafajtákat New-Yorktól Coloradó-ig és délebbre is termesztenek, de esetenként Utah, Idaho, és a 

Csendes-óceáni part menti államokban is előfordulnak. Toklászos őszi típusokat ritkán termesztenek a déli a 

területek kivételével, ahol sima szálkájú fajták is előfordulnak. 

Toklászos típusú tavaszi vagy őszi árpát ritkán termesztenek, ha igen, általában szénának. A csupasz árpa, amit 

ritkán termesztenek, általában baromfik takarmányozására használható. 

7. Az árpa nemesítése 

Az árpa nemesítésének egyik érdekes lépése a sima kalászú fajták nemesítése volt. Ezzel kiküszöbölték a 

korábban termesztett kemény szálkájú változatok kezelésének nehézségeit. A szálkás fajták értékesek, mert a 

szálkáknak szerepük van a légzésben és a fotoszintézisben, az ásványi anyag raktározásában. Ha a szálkát 

eltávolítják, a főtengely hamutartalma növekszik, ezáltal az ilyen kalász könnyebben törik. Fiziológilag a sima 

szálkájú árpa nem különbözik a hagyományos, kemény toklászú fajtáktól. Részben sikeres volt az árpa 

betegségek nagy része ellen rezisztens fajták nemesítése. 

A téltűrő fajták nemesítése nyomán az őszi árpa termőterülete északabbra nyúlt, Oklahomától Nebraskán 

keresztül Colorado-ig, Maryland és Kentucky északi részétől New-Yorkig és a Nagy-tavak keleti államáig. 

Idaho-ban egy tanulmány az árpa kereszteződéséről kimutatta, hogy a hatsoros fajták keresztezésével nagyobb 

termőképességű hidridek jöttek létre, mint hat és kétsoros fajták keresztezésével. A toklászos változatok 

egyértelműen alulmaradtak a szálkás fajtákkal szemben, és a csupasz fajták is valamivel kevésbé produktívak 

voltak, mint a szálkás fajták. A puha szálkás formáknál a virágsterilitás nagyobb, termésük kissé alacsonyabb 

volt, mint a kemény szálkás formáknak, de úgy tűnt, hogy néhány sima vonal legjobb kemény szálkás típushoz 

hasonló termésre képes. 

Figure 9.2.  
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Chapter 10. Árpa II. 

1. Trágyázás 

A sörárpának termesztett árpánál alacsonyabb nitrogén dózis szükséges, mint az étkezési árpánál, ugyanis a 

sörárpának alacsonyabb fehérjetartalommal kell rendelkeznie. A termesztési céltól függően a sörárpánál 11-22 

kg/ha-ral kevesebb nitrogéntrágya indokolt. A foszfor és a kálium arány mindkét felhasználásnál megegyezik. 

2200 kg/ha-os terméshez 78-90 kg/ha nitrogén szükséges, 4300 kg/ha termésmennyiséghez pedig 170-180 kg/ha 

közötti nitrogén mennyiség. A túl sok nitrogén bizonyos fajtáknál elősegítheti a megdőlést. Ha a talajban a 

foszfor szintje alacsony, az árpa jól reagál a foszfortrágyázásra, és a 75-100 mg/kg-nál kevesebb káliumot 

tartalmazó talajokon a káliumtrágyázásra is. 

Figure 10.1.  

 

2. Vetésváltás 

A vetésváltással sok betegség megelőzhető. Általánosan jellemző, hogy az árpa legjobban kukorica, cukorrépa 

és burgonya után termeszthető. Csapadékos területeken az árpát általában kapásnövénnyel, úgymint cukorrépa, 

vagy szójababbal vetésváltásban termesztik. Néha évelő pillangós növény, pl. lucerna is szerepel a 

vetésforgóban, ilyenkor az árpát társnövényként termesztik. Nyugaton öntözött körülmények között gyakran a 

lucerna társnövényeként termesztik. A lucernaállományt gyakran két évig, vagy még tovább is megtartják, 

mielőtt talajba forgatnák és ez után egy vagy két évig termesztenek valamilyen más növényt. A félszáraz Great 

Plains területén általános gyakorlat, hogy az árpát ugaroltatás, vagy kukorica és ciroktáblákon tárcsázás után 

vetik. A kukorica övezetben az árpa gyakran követi a zabot, a búzát vagy a szóját a kukorica helyett, így 

elkerülhető a betegség okozta terméskiesés, amely a kukoricával terjed. A Vörös-folyó völgyében több növényt 

tartalmazó vetésváltásban az árpa napraforgót követ. Washington és Oregon keleti, félszáraz vidékein az árpát 

az ugaron hagyott területeken, vagy a borsóval felváltva termesztik. Délen az árpa ugyanolyan helyet foglal el a 

vetésváltásban, mint a búza. Idaho-ban és Kelet Washingtonban tavaszi árpa, ugar, őszi búza vetésváltásba 

illeszthető a borsó, árpa, őszi búza, lóhere, lencse és repce. 

Az őszi és a tavaszi árpa vetésváltása Magyarországon 

Az őszi árpa vetésváltása 

Az őszi árpa az előveteményre az őszi búzánál kevésbé igényes, a búzánál jobban bírja a kalászos utáni 

termesztést is. 

Figure 10.2.  
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Figure 10.3.  

 

A sörárpát önmaga után termeszteni tilos! 

3. Az árpa termesztése 

Az árpa termesztési és gyomirtási módszerei a legtöbb szempontból a búzához és a zabhoz hasonlóak. 

Vetéstechnológiája 

Vetési idő. Tavaszi árpánál a maximális termésmennyiség akkor érhető el, ha kora tavasszal vetjük. A Great 

Plains északi részén a legkedvezőbb időszak erre április 1-25 között van. Korai vetés esetén alacsonyabb lehet a 

fehérjetartalom, ami viszont a sörgyártás számára kedvező. Dél-Minnesotában, Iowa-ban és Wisconsin-ban, 

ahol a tavasz általában korábban kezdődik, a korai vetés sokkal károsabb lehet, mint az északi területeken. Új-

Angliában a hűvös nyár lehetővé teszi a kissé későbbi vetést. Kaliforniában és Dél-Arizonában maximális 

termésmennyiség késő őszi vagy tél eleji, december 20. előtti vetéssel érhető el. Az ott termesztett változatok 

tavaszi növekedésűek, de az enyhe hőmérsékleti körülmények lehetővé teszik az áttelelést. Az alacsony 

hőmérséklet és a rövid fényperiódusok a késő őszi vetést követően 2 vagy 3 hónappal meghosszabbítják a 

vegetatív periódust, amely a tavasszal elvetett fajták éréséhez szükséges. A hosszabb növekedési periódus 

lehetővé teszi a nagyobb termésmennyiségeket. Jó eredményeket értek el a szeptemberi vetéssel az őszi árpa 

vetési régiójának középső és déli területeinek nagy részén. 

Vetőmag normája. A csapadékos területeken általában 100-110 kg/ha közötti magot vetnek el tavaszi árpából. 

A Great Plains északi részén 50-100 kg/ha közötti magmennyiség az általános. A szárazabb területeken az 

alacsonyabb mennyiséget alkalmazzák. A Great Basin nagyon száraz helyein 34-45 kg/ha közötti mennyiséget 

juttatnak ki. Colorado-ban 110 kg/ha körüli mennyiség ajánlott az öntözött területeken. 

Vetési mélység. Az árpamagot olyan mélységben kell elvetni, ahol még mind a levegő, mint a nedvesség 

rendelkezésre áll, vagyis kb. 4 cm mélyre csapadékos területeken, 5 cm mélyre kell a Great Plains északi részén 

és 6,5-8 cm-re a Great Basin területén. A szemeket sorvető géppel vetik el. 

Figure 10.4.  
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Gyomirtás 

A búzát és az egyéb kalászos gabonaféléket megtámadó gyomok az árpánál is előfordulnak, de mivel az árpát 

általában olyan vetésváltásban termesztik, amiben sokféle növény előfordul, a gyomosodás csak kis mértékben 

jelent problémát, mivel ezt más vetésekben is irtják. Ha szükséges, néhány, kelés utáni gyomirtó szer 

alkalmazható. Számos szulfonilurea készítmény alkalmazható a korai vegetatív fázisban, kalászolás előtt. 

Betakarítás 

Az árpát kombájnnal csépelik ki. Ha a fajta pergésre hajlamos, mely elsősorban a malátázásra alkalmas fajtákat 

jelenti, amint a kalászok színe aranybarna, de a szár még zöld, a növényt rendre kaszálják. 3-4 nap száradás után 

felszedik és kicsépelik. Az árpatermő területek kb. egyharmadán ezt a módszert alkalmazzák. A fiziológiai érés 

fázisában, vagyis amikor már több szárazanyag nem épül be a magba, az árpa kombájnnal is betakarítható. Az 

érettséget azt jelzi, ha a szemen már látható a „körömnyom”. Ebben az állapotban tejnedv már nincs a szemben. 

Az érési folyamat ekkor már csak nedvességvesztést jelent. 

Magyarországon az őszi árpa a legkorábban betakarítható kalászos növény (június közepétől), ami akár lehetővé 

teszi másodvetésű növény termesztését takarmányként (silókukorica, silócirok, stb.). 

A betakarításnak két nagy problémája van: a megdőlés veszély és a törékeny kalászorsó, ami jelentős 

veszteséget okozhat. 

A tavaszi árpa betakarítása július második felében van, teljes érésben, amikor a szénhidrát már teljes mértékben 

be tudott épülni, eléri az 54-64 %-ot. 

4. Az árpa felhasználása 

Az USA-ban termesztett árpának kb. felét takarmányozási célokra használják, a fennmaradó részt az 

élelmiszeripar, szeszipar és magtermesztés hasznosítja. A maláta 85 % -át sörkészítésre, 10 % ipari alkohol és 

whisky gyártására, a maradékot pedig maláta szirup készítésére használják. 

Az árpa takarmányozási értéke a kukoricáénak a 95 %-a. A pelyva, ami szem 13%-át alkotja, jelentősen 

csökkenti a takarmányozási értéket. Ahhoz, hogy megfelelően etetni lehessen az állatokkal, – kivéve a juhok 

esetén – az árpát meg kell őrölni. Az árpát gyakran meggőzölik, hogy pelyhesítés előtt megpuhítsák a magot. 

Pillangósokkal, vagy más fűfélékkel társítva az árpa jobb társnövényt jelent, mint a legtöbb zab vagy búza fajta, 

mert kevésbé árnyékol és korábban érik. Kaliforniában az árpát gyakran szénának termesztik. A délkeleti 

területeken az őszi árpa takarónövényként is szolgál. Legeltetésre is használják. 

Maláta- és sörgyártás 



 Árpa II.  

 37  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Az USA-ban a malátaüzemek igénye telt, sima, kis magvú, szorosan zárt pelylevelű árpa. Az ilyen árpánál 

minőségi követelmény a magas keményítőtartalom, a simaság, a jó csírázási képesség, és az időjárás vagy a 

betegségek által okozott sérülésektől való mentesség. Egyes nagy oldhatóságú fehérjék jelenléte káros. A 

kemény (üveges) magbelső, melyet növekedési zavar vagy egyéb tényezők okoznak, szintén kizáró ok, mivel az 

ilyen magvak olyan köztes terméket tartalmaznak, amely a malátázáskor nem kívánatos. Minden 

malátagyártásra használt árpánál minőségi követelmény, hogy a sima magok aránya, melyek nem közepesen 

acélosak, legalább 70% legyen. Az olyan árpa, amelynek aleuronja kék, bizonyos mértékig acélosnak tűnhet, de 

nem ismert, hogy maga a szín hatással lenne a malátagyártásra. A törött szemek selejtnek minősülnek, mivel 

nem malátázhatók. A sérült pelyvájú szemek nem csíráznak ki vagy nem alakulnak át megfelelően a malátázás 

során. A dohos árpa elfogadhatatlan. A sérült árpa lehet penészes, fonnyadt, hőtől vagy az időjárási tényezőtől 

károsodott - ezekből max. 4 % megengedett a malátagyártási minőségnél. A csapadékos tavaszi időszakban a 

fehér aleuron réteggel rendelkező hatsoros változatok a legjobbak malátagyártásra. Bizonyos, kék aleuronnal 

rendelkező fajták is elfogadhatóak, de ezeket egy külön minőségi alosztályba sorolják. Sok malátaüzem elfogad 

kétsoros fajtákat is. A részben kék aleuronú hatsoros fajták szintén megfelelőek malátagyártásra. 

A kulturális szokások meghatározhatják, megfelel-e a gabona a maláta minőségnek. Az olyan árpa, melyet teljes 

érés előtt takarítottak be, kifogásolható zöldes árnyalatú lehet. A termést úgy kell betakarítani, hogy a 

kedvezőtlen időjárásnak legkevésbé legyen kitéve. Sérült pelyvájú vagy törött szemek általában a túl nagy 

dobfordulatnál (600 forduldob-kosár konkáv rendszerben a kerek helyett szögletes fogak használatával a törött 

szemek aránya csökkenthető. 

A malátázás folyamata. Az árpát az enzimek, elsősorban az alfa-amiláz és a béta-amiláz aktiválása céljából 

malátázzák, melyek a keményítőt cukorrá alakítják, Az enzimek emellett elindítják a csírázást, oldható 

vegyületekké alakítják a fehérjéket és megadják a maláta jellegzetes aromáját és ízét. A maláta készítése során a 

megtisztított és méret szerint osztályozott árpát beáztatják (merítik) szárítások beiktatásával addig, míg a 

nedvességtartalom eléri a 44-46 %-ot. Ezután a szemek 20 °C-on dobokban vagy tartályokban alkalmankénti 

lassú keverés mellett kicsiráznak. A nedvességtartalom fenntartására vizet adagolnak. Mikor a csírák hossza 

eléri a mag hosszának 75-100 %-át, a szem kemencés szárítása 4-5 % nedvességtartalomra megállítja a 

csírázást. A kezelés közben letört malátacsírákat kiválogatják. Az így kapott termék a szárított maláta. 22 kg 

árpából 18 kg szárított maláta lesz. Ez a malátamennyiség kb. 8 kg segédanyaggal (kukorica vagy rizs termékek, 

cukor, szirup, stb.) és kb. 0,3 kg sörkivonat 117 l sör készítésére elegendő. 

A sörgyártás folyamata. A sörgyártás és a malátagyártás általában külön történik. A sörgyártás során a malátát 

először megőrlik és egy részét nem malátázott gabonanövényekkel (kukoricadara, tört rizs, stb.) keverik össze. 

Ezek a nagy keményítőtartalmú segédanyagoknak szolgáltatják a további fermentálható anyagokat és csökkentik 

a massza fehérjetömegét. Ezután a keveréket vízben megfőzik a keményítő zselatinizálása és elfolyósítása 

céljából, majd összekeverik vízzel és egy nagy keverőedényben vagy kádban hozzáadják a maradék malátát. Az 

utóbbit előzőleg a fehérjék lebomlásának elősegítése céljából fél órán keresztül kb. 48 °C-on tartották. A 

hőmérsékletet emelik és 65 °C-on tartják addig, amíg a keményítő átalakulása végbemegy. Ezután 75 °C-ra 

emelik a hőmérsékletet, és a pürét leülepítik. A folyadékot (a cukros malátalé plusz a máslás) leszűrik és 

felfőzik komlóval, majd a malátalevet leszűrik és lehűtik. A malátalevet élesztővel fermentálják 7-10 napon 

keresztül 6-15 °C-on. A hűtés és az azt követő hűvös helyen történő tárolás során a fehérjék, az élesztő sejtek, a 

sörtörköly, és egyéb oldhatatlan anyagok kiválnak. Ez a szakasz 0-5 °C között általában 3-8 hétig tart. A kész 

sört ezután szén-dioxiddal dúsítják és szűrik, ezután piacra kerülhet. 

A maláta felhasználása. A sörfőzés után visszamaradó törköly takarmányként malátapogácsa formájában 

értékesíthető. A malátaszirupot a textilipar, valamint a sütőipar használja cukrok készítéséhez. Hashajtó és 

lázcsillapító hatása miatt gyógyszerekben is alkalmazzák. Sok reggeliző pehely gyártó használ malátaszirupot. 

Ezen kívül malátaital, alkohol, ecet és élesztő készülhet belőle. 

Árpából készült egyéb termékek 

A gyöngyárpa a szem külső részének (pelyva, korpa, aleuron és csíra) eltávolítása során készül, melynek 

eredményeként gömbölyű magot kapunk. Az árpaszem külső részeit érdes, forgó csiszolófelülettel távolítják el. 

A nagyobb, gömbölyűbb magok alkalmasabbak a gyöngyárpa készítésére, mivel a külső réteg kisebb 

veszteséggel távolítható el. A telt, nagyszemű, kétsoros, fehér szemű, finoman ráncolt fajták a 

legalkalmasabbak. A gyöngyárpát emberi fogyasztásra készítik, és többek között bébiételekhez használják. A 

gyöngyárpa egy fajtáját pattogatott árpaként értékesítik. 

A sörárpa minőségi követelményei Magyarországon: 
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• alacsony fehérjetartalom (12% alatti, de legjobb a 9,5-11,5% közötti), 

• kerek, telt szemek, 

• jó osztályozottság (75-80%) (2,5 mm-es rostán fennmaradó teljes értékű szem) , 

• jó hektolitertömeg, 

• tisztaság (legalább 96% fölött), 

• jó csírázóképesség, 

• nagy csírázási erély, gyors és egyöntetű csírázás, 

• magas keményítőtartalom, 

• szalmasárga szín, 

• vékony pelyva, 

• szaga friss szalmaillat. 

5. Betegségek 

A búza betegségei közül számos előfordul az árpánál is. Sok betegség ellen kialakítottak már genetikai 

rezisztenciát, mely a modern fajtákban alkalmazható, de amennyiben a betegség kifejlődéséhez és terjedéséhez 

szükséges feltételek rendelkezésre állnak, bármely betegség gondot okozhat. 

Fedett üszög 

A fedett üszög (Ustilago hordei) a kalászt támadja meg, kemény, sötét daganatszerű üszögképleteket képez a 

szemek helyén. A fertőzött kalászok gyakran rövidebb száron képződnek, és hamarabb kifejlődnek, mint a 

normál méretű kalászok. Röviddel az üszkös kalász kialakulása után az üszög gubacsokat körülvevő 

membránok felrepednek, és a spórák megfertőzik a többi kalászt is. A fertőzés az érés előtti fázisától kezdve 

bármikor megjelenhet. Az árpaszemeket elérő spórák gyakran kicsíráznak és a micéliumok kifejlődnek a maghéj 

alatt. A fedett üszög a kicsépelt gabonában fekete, szabálytalan massza formájában található. 

A fedett üszög ellen a gombaölőszeres csávázással hatékonyan lehet védekezni. Egyes fajták kis mértékben 

rezisztensek a fedett üszög ellen. 

Barna és fekete porüszög 

A barna és fekete porüszög az árpakalászt támadja meg, laza, poros masszát képez a normál kalász helyén. A 

porszerű spórák a normál kalászok virágzásakor szétszóródnak a földeken. A spórák egy része a nyitott virágot 

támadja meg, így a következő állományt is megfertőzi. A valódi porüszög (Ustilago nuda) spóratömege 

olajbarna színű, szinte fekete. A barna porüszög a magvak belső részét támadja meg, míg a fekete porüszög a 

szemek felszínét fertőzi meg. 

Az üszögmentes vetőmag és a gombalőszeres csávázás védelmet nyújthat a betegség ellen. Létezik néhány 

rezisztens fajta, ám a betegségnek kifejezetten kedvező körülmények állnak fenn, ezek sem nyújtanak védelmet. 

Szeptóriás levélfoltosság 

A szeptóriás levélfoltosság (Septoria passerinii) sárgás-világosbarna hosszúkás foltokat okoz a leveleken. A 

foltok összemosódhatnak és akár az egész levelet megfertőzhetik. A levelek szélei behajlanak és elszáradnak. A 

vetésváltással és a fertőzött tarlómaradvány elégetésével megelőzhető a fertőzés. 

Árpa baktériumos levélcsíkosság 

A baktériumos levélcsíkosság (Helminthosporium gramineum) komoly probléma az USA egész területén. A 

betegség hosszú fehér vagy sárga csíkokat okoz a leveleken. Ezek a csíkok később kiterjednek és megbarnulnak. 
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A csíkok egy része összefolyhat és az egész levél elszíneződhet. A fertőzött növények megállnak a fejlődésben, 

a kalászok nem bújnak ki teljesen vagy egyáltalán, és a szemek elszíneződnek és összezsugorodnak. 

Barna levélfoltosság 

A barna levélfoltosság (Cochliobolus sativus) széles körben elterjedt az árpatermesztő területek északi, középső 

és déli részén is. A sötétbarna fertőzési pontok összenőnek és foltokat képeznek a leveleken, a szárakon és a 

virág fellevelein. Mire a növény beérik, számos másodlagos fertőzés jelenik meg. A betegség a magban és a 

földön hagyott tarlómaradványban telel át. 

Fuzáriózis 

A fuzáriózist (Fusarium graminearum) fuzáriumos hervadásnak is nevezik. Először barna foltok vagy sérülések 

formájában jelenik meg a pelyvalevelek alapjánál vagy kalásztengelyen. A fertőzött szemek korábban érnek és 

rózsaszínes-sötétbarnás színűek. A szemek gyakran töppedtek. A fertőzött magból üszkös hajtások bújnak elő. 

A fuzáriumgomba elsősorban a kukoricaszáron és a tarlón telel át. 

A vetésforgóban széles levelű növényekkel együtt termesztve és a tarlómaradványok elégetésével bizonyos 

mértékben csökkenthető a fertőzés, de ez nem nyújt teljeskörű védelmet. A csávázás csökkenti az üszkös 

hajtások mennyiségét. Néhány fajta bizonyos mértékig rezisztens. 

Perzseléses levélfotosság 

Az égés (Rhinosporium secalis) az északi területeken okoz gondot, ahol a hűvös, nedves időjárás kedvez a 

betegség erjedésének. A fertőzés nyomán ovális sérülések jönnek létre, ezeknek széle a kékeszöldből a barnáig 

változik a leveleken, a levélhüvelyen és a kalászon, a mag összezsugorodik. A rezisztens fajták és vetésforgó 

alkalmazásával, valamint a tarlómaradványok elégetésével a betegség előfordulása csökkenhető. 

Lisztharmat 

A lisztharmat (Erysiphe graminis hordei) hűvös, borongós, párás időben alakul ki. A fehér vagy szürke poros 

hólyagok teljesen elboríthatják a leveleket és a szárakat. A betegséget okozó gomba több alfaja ellen léteznek 

rezisztens fajták. 

Árpa rozsda 

Az árpa szárrozsdát a Puccinia graminis gomba okozza, és az árpánál csak ritkán okoz nagyobb gazdasági kárt. 

Néhány jó termőképességű fajta rezisztens. 

Az árpa levélrozsdát a Puccinia hordei gomba okozza. A betegség alkalmanként komolyabb károkat okoz a déli 

államokban. Néhány fajta bizonyos mértékben rezisztens a levélrozsda ellen. A csíkos sárga rozsdát okozó 

Puccinia striiformis ellen rezisztens fajtákkal védekezni lehet. 

Vírusos megbetegedések 

A talajlakó vírus az árpa csíkos mozaikvírus betegségét okozza. Ez a súlyos betegség Észak-Amerikában az árpa 

termesztési területein bárhol előfordulhat. A tünetek sárga vagy világoszöld csíkok, vagy a levelek teljes 

elsárgulása formájában jelentkeznek, és a növények fejlődése gyakran abbamarad. Egészséges vetőmaggal és 

rezisztens fajták termesztésével védekezhetünk ellene. 

Az árpa sárga törpeségét egy vírus okozza, amelyet számos levéltetű faj terjeszt. A levelek fényes aranysárgává 

válnak és a növekedése lelassul vagy megáll. Korai vetés, a levéltetvek elleni védekezés és a rezisztens fajták 

termesztése csökkenti a betegség kialakulását. 

Egyéb betegségek 

Az előzőekben bemutatott betegségeken túl az árpa anyarozsbetegsége (Claviceps purpurea), a pirenofórás 

barna foltosság (Pyrenophora teres) és a baktériumos hervadás (Phytomonas transluens) érdemel említést. A 

gyökér- és szárbetegséget okozó Phythium graminicola bizonyos években komoly károkat okoz a 

kukoricaövezethez tartozó államokban. 

Az árpa betegségei Magyarországon: 
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• lisztharmat (Blumeria (Erysiphe) graminis f. sp. hordei) 

• torsgomba (Gaumannomyces graminis) 

• szártörő gomba (Pseudocercosporella herpotrichoides) 

• árpa csíkos mozaik (Barley stripe mosaic virus) 

• árpa sárga törpülés (Barley yellow dwarf virus) 

• árpa levélcsíkosság (Drechslera (Pyrenophora) graminea) 

• árpa hálózatos levélfoltosság (Drechslera teres) 

• fahéjbarna levélfoltosság (Drechslera tritici-repentis) 

• barna levélfoltosság (Bipolaris sorokiniana) 

• rinhospóriumos (perzseléses) levélfoltosság (Rhynchosporium secalis) 

• árpa fedettüszög (Ustilago hordei) 

• árpa porüszög (Ustilgo nuda) 

• árpa levélrozsda (törperozsda) (Puccinia hordei) 

6. Kártevők 

Az árpa legfontosabb kártevői a Blissus leucopterus, a zöld levéltetű, és a szöcskefajok. A Blissus leucopterus 

nagyon kedvelik az árpát. Számos ázsiai eredetű árpafajta, valamint néhány amerikai is rezisztens a 

levéltetvekre. A szöcskék ellen rovarölőszerekkel védekezhetünk. 

Az orosz gabona-levéltetű komoly károkat okozhat az árpánál azokon a területeken, ahol a búzát is károsítja. 

Kártevők Magyarországon: 

• Talajlakó kártevők (pajorok, pattanóbogarak) 

• Gabonafutrinka 

• Vetési bagolylepke 

• Levéltetvek 

• Veresnyakú árpabogár 

• Gabonapoloskák 

• Gabonaszipolyok 

Védekezési módok Magyarországon: 

• vetésváltás, árvakelések irtása 

• talajfertőtlenítés 

• állománykezelés 

Figure 10.5.  
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Figure 10.6.  
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Chapter 11. Zab I. 

1. A zab gazdasági jelentősége 

A zabot (Avena sativa) 2000 és 2003 között kb. 13 millió ha-on termesztették a világon, össztermése 26 millió 

tonna volt, ami 2000 kg/ha termésátlagot jelent. A legjelentősebb zabtermesztő országok Oroszország, az 

Egyesült Államok, Kanada, Finnország és Lengyelország. 2000 és 2003 között kb. 860 ezer ha-on termesztettek 

az USA-ban zabot a szemterméséért. Termésmennyisége kb. 2,9 millió tonna volt, ami 3300 kg/ha 

termésátlagnak felel meg. A zabtermesztés szempontjából öt legjelentősebb állam: Minnesota, Észak-Dakota, 

Wisconsin, Iowa és Dél-Dakota; ezek az államok az ország összes zabtermésének több mint a felét adják. Az 

utóbbi 30 évben az Egyesült Államokban a zab termesztése kb. 80 %-kal csökkent, mivel más szemestakarmány 

növények, a kukorica és a cirok jobb hozammal termeszthetők. Ez a csökkenés más országokban is jellemző a 

többi takarmánynövény előretörése, valamint az igavonó állatok gépekkel történő helyettesítése miatt. 

A csökkenéshez mindenképpen hozzájárult az, hogy a zab hozama nem növekedett a többi 

szemestakarmányéhoz hasonló mértékben. 1900 óta a genetikai fejlődés csupán 9-14 %-os terméstöbbletet 

jelentett, összehasonlítva más növények 35-100 %-os értékével. A zab 66 fajtájánál mindössze 9 % 

terméstöbblet realizálódott 1935 és 1975 között. A kis mértékű növekedés egyik oka az, hogy a zab 

csíraplazmája nagyon kis genetikai változatosságot tesz lehetővé. 

A többi szemes takarmánynövénnyel összehasonlítva a zab a legkönnyebben és legjobban vethető, 

betakarítható, kezelhető és etethető növény. Darálás nélkül adható lovaknak, juhoknak és baromfinak. A tavaszi 

változatokat kora tavasszal, a többi növény előtt vetik. Kiváló széna, valamint takarmány- és alomszalmaként is 

a legjobb. Az őszi vetésű zab a déli területeken értékes legelőterület és a talajeróziót is csökkenti. 

A zabtermesztés tömeges elterjedése a középkorra tehető, de a zab az emberiség legrégebben termesztett 

gabonái közé tartozik. 

Magyarországon a lóállomány takarmányozásában korábban nagyon fontos növény volt. A XX. század első 

felében átlagosan 250 ezer ha-on termesztettük 2-3 t/ha terméseredménnyel, az utóbbi évtizedben 40-50 ezer ha-

on termesztik 2-2,5 t/ha-os terméseredménnyel. 

Azonban a humán táplálkozásban, a csecsemők és gyermekek fontos kiegészítő tápszere. Jelentős a fehérje és a 

zsírtartalma, antioxidáns hatása miatt vajhoz, margarinhoz és különböző konzervkészítményekhez is használják, 

mert avasodást gátló hatása van, magas E-vitamin tartalma elősegíti az állatok megtermékenyülését. 

Korábban zöldtakarmányként és keverék takarmányként is hasznosították. 

2. A zab termesztésének története 

A termesztett zabról (Avena sativa) korábban azt tartották, hogy két fajból származik, a közönséges vadzabból 

(A. fatua) és a vad vörös zabból (A. sterilis). Későbbi bizonyítékok arra utaltak, hogy mind az A. fatua, mind az 

A. sterilis valószínűleg az A. byzantina-ból vagy ősétől, az A. sterilis-től ered. Biztosan tudjuk, hogy a 

termesztett zab ismeretlen volt az ókori Egyiptomban, Kínában, a hébereknél és Indiában. A zab legkorábbi 

lelete az A. strigosa, amelyet a bronzkori svájci barlangtavakban találtak meg. A termesztett zabfajokról i.e. 900 

és 500 között már bizonyítékok vannak, de a klasszikus római kori szerzők csak gyomnövényként említik, 

melyet esetenként gyógyászati célra is használtak. Először valószínűleg az árpa gyomnövényeként terjedt el és 

később termesztésbe vonták. Megbízható információ a termesztett zabról a kora-keresztény időkből származik. 

A kor történetírói megemlítik, hogy az európaiak a közönséges zabot a magjáért, míg a vörös zabot 

takarmánynövénynek termesztették, elsősorban Kis-Ázsiában. A közönséges zab, amelyet először Nyugat-

Európában termesztettek, a világ más területein is elterjedt. Vélhetőleg először azok az ősi szláv népek 

termesztették, akik a vas és a bronzkorban ezt a területet lakták. 

3. A zab adaptációs képessége 

A közönséges zab elsősorban a hűvösebb, mérsékelt klímájú régiókat kedveli, ahol az évi csapadékmennyiség 

legalább 760 mm, vagy ahol öntözés alkalmazható. Ilyen területek a Csendes-óceán partvidéke észak-keleten, a 

Sziklás-hegység völgyei, Észak-Európa és Kanada. Nagy, telt szemű mag és magas hozam ezeken a területeken 
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érhető el. A Great Plains (Nagy-Alföld) régiójában a zab termesztése a szárazság és a hőség miatt gyakran 

sikertelen. A száraz időjárás közvetlenül a bugahányást megelőzően elpusztítja a zabot, a bugahányás és az érés 

időszakában pedig korai érést okoz, aminek következtében a szemtelítődés elégtelen és a termésátlag 

alacsonyabb lesz. A melegebb régiókban korai fajták termesztésével a kártételt némileg csökkenthető. 

Legnagyobb hőtűrése a délen adaptálódott fajtáknak van, melyeknek hidegtűrése is jó. Vörös zabot elsősorban a 

melegebb éghajlatú területeken, Észak-Afrikában és Argentínában termesztenek. A vörös zab jó hőtűrő 

képességű fajtáit a déli államokban és Kalifornia belső völgyeiben termesztik. Némelyik fajta különösen korai 

érésű. Őszi vetésű zab olyan területen termeszthető sikerrel, ahol a tél meglehetősen enyhe, elsősorban délen és 

a Csendes-óceán partvidékén. 

A zab sokféle talajtípuson sikeresen termeszthető, feltéve, hogy a talaj jó vízháztartású és termékenysége is 

megfelelő. Általában a vályogtalaj, elsősorban a löszös vályog és az agyagos vályog a legmegfelelőbbek. A 

kötött, rossz vízelvezetésű agyagtalajokon a zab megdől vagy rozsda és peronoszpóra támadja meg. A zab 

megdőlésének elsődleges kiváltó oka a túlzott nitrogéntrágyázás és bőséges nedvesség. 

4. Botanikai jellemzők 

A zab az Avena nemzetségbe tartozó egynyári gabonaféle. Átlagos körülmények között a növény 3-5 üreges 

szárat növeszt, melyek átmérője 3-6 mm, magassága 60-150 cm lehet. Egyes fajták nóduszai szőrözöttek. A 

gyökerek kicsik, de sűrűk és rostosak, akár 2 m mélyre is elérhetnek. A levelek átlagos hossza 250 mm, 

szélessége 16 mm. 

Virágzata kúpos (egyenes állású buga) vagy zászlós (oldalra hajló buga) lehet. A sokágú bugavirágzat 

főtengelyének ellenkező oldalának nóduszaiból nőnek ki a mellékágak. A főtengely és a mellékágak egy-egy 

csúcsban végződnek. A tengelyen 4-6 örvös elágazás található. 

A zab kalászkája a vékony, lehajló kocsány megvastagodott végén nő. Minden füzérke két vagy több virágot 

tartalmaz. Az alsó két virág általában hímnős, míg a harmadik – amennyiben van – gyakran porzós vagy steril. 

A két pelyva lehet elkeskenyedő, hegyes, csónak alakú, szélesedő, csupasz, hártyás és általában erős. Általában 

mindkét pelyva hosszabb a belső toklásznál, kivéve a maghéj nélküli (csupasz) zabnál. A virágot a külső- és 

belső toklász, valamint a reproduktív szervek – a magház és három porzószál – alkotja. A belső toklász a szemet 

takaró két fellevél közül az alsó. Színe fehér, sárga, szürke, vörös vagy fekete lehet. A belső toklász alapja 

callusban szélesedhet ki, melyen gyakran bazális szőrök találhatók. A legtöbb vad zabfajtát a callus, a belső 

toklász és a padka szőrözöttsége alapján különböztetik meg. A zab szálkáját a belső toklász főerének 

meghosszabbodása alkotja, a háti oldalon kissé kidomborodik. A szálka alakja a majdnem egyenestől a 

csavarton keresztül a lehajlóig változhat. Egyes fajták szálkátlanok. A külső toklász vékony és pergamenszerű. 

A maghéjjal rendelkező fajtáknál a külső és belső toklász szorosan körbeveszi a szemtermést. A zab 

szemtermése hosszúkás vagy orsó alakú, mélyen barázdált és főleg a felső részen finoman szőrözött. 

Az alsó szem természetes elválását a kalászka tengelyétől diszartikulációnak (szétválás) nevezik. Néhány vad 

zabfajnál, valamint termesztett változatainál a szétválás határozott, mély, ovális mélyedést hoz létre, melyet 

„sucker mouth”-nak neveznek. A legtöbb termesztett zabfajtánál a szétválást a törés vagy deformálódás okozza, 

amely megvastagítja a szöveteket, bár a külső toklászon a mélyedés észrevétlen marad. A vörös zabbal 

ellentétben a közönséges fehér vagy sárga zabnál ez a heg nem található meg. 

Figure 11.1.  

 

A zab átlagos elméleti hektolitertömege 50-55 kg, de a valódi hektolitertömeg 35-58 kg. A törött zab 

hektolitertömege magasabb, mert a pelyvalevél vége hiányzik. 
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5. A zab fajai 

A zab kromoszómaszám alapján három csoportba sorolható: 

• I. csoport: 7 haploid kromoszóma 

• A. brevis, rövid zab 

• A. wiestii: sivatagi zab 

• A. strigosa: homoki zab, 

• A. nudibrevis: kismagvú csupasz zab 

• II. csoport: 14 haploid kromoszóma 

• A. barbata, vékony zab, 

• A. magna, 

• A. abyssinica, abesszín zab 

• III. csoport: 21 hapliod kromoszóma 

• A. fatua, közönséges vadzab, 

• A. sativa, közönséges fehér vagy északi zab, 

• A. nuda, nagymagvú csupasz vagy héj nélküli zab, 

• A. sterilis, vad vörös zab, 

• A. byzantina, termesztett vörös zab. 

Az Egyesült Államokban termesztett zabfajták közül sokat Stanton osztályozott és sorolt csoportba. 

Figure 11.2.  

 

Vadzab 

A közönséges vadzab (A. fatua) káros gyomnövénynek számít az ország számos területén, főként a kemény 

vörös tavaszi búzát termesztő Minnesota, Észak- és Dél-Dakota és Montana államokban. A vadzabot nehéz 

kipusztítani, mivel magja pergésre hajlamos, és a talajba kerülve évekig nyugalomban marad. A mag a felszín 

közelébe kerülve kicsírázik. Ugyanakkor egyes vadzabfajtáknál a nyugalmi állapot nem vagy csak kis 

mértékben jellemző. A vadzab abban különbözik a termesztett zabtól, hogy a növények magasabbak és 

életképesebbek, szálkájuk erősen meghajlott, L-alakú. A szem alapjánál jellegzetes „sucker mouth” figyelhető 

meg, a belső toklász általában szőrös. Kaliforniában a vadzab az ugaron hagyott vagy használaton kívüli 

területeken annyira elterjedt, hogy szénaként hasznosítják. 
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A vad vörös zab (A. sterilis) gyomként fordulhat elő az USA-ban. Egy másik vad zabfajta (A. barbata) fontos 

legelőfűnek számít Kaliforniában. A világ más részein a homoki zabot (A. strigosa) szálastakarmányként 

hasznosítják. 

A fatuoid, vagy hamis vadzab váratlanul jelenik meg a termesztett zabfajtában, és kissé emlékeztet a közönséges 

vadzabra, ugyanakkor a fatuidok ahhoz a fajtához is hasonlítanak, amelyben előfordul, a hasonló tulajdonságok 

elsősorban a toklász színe és a csírázási jellemzők. A fatuoidok szívóssága a természetes kereszteződésnek és a 

mutációnak köszönhető. Sok fatuoid származik a közönséges termesztett zab és a vadzab természetes 

hibridizációjából. 

Természetes idegenbeporzás 

A zab önbeporzó növény, de különböző fajtákban adott környezeti feltételek mellett kis mértékben természetes 

kereszteződés is előfordulhat 0-10 % közötti arányban; ez az arány általában 1 %-nál kevesebb. Keresztezett 

magból vetett állományban nagyobb számban keletkezhetnek természetes hibridek. A nyílt megporzású 

fatuoidoknál idegenbeporzás egy tenyészév alatt max. 47 % -ban fordult elő, az ötéves átlag 11.6 % volt. 

Hasonló körülmények között a termesztett fajban a kereszteződés minden tenyészévben 0,5 % alatt maradt. 

A zab nyugalmi állapota 

A frissen betakarított zab gyakran nem megfelelően csírázik, máskor viszont azonnal. Az azonnali, a lassú vagy 

a késői csírázás mind előfordul a zabfajtáknál, de a termesztett vörös zab fajták általában lassan vagy későn 

csíráznak és közvetlenül betakarítás után vetve gyenge állományt adnak. Az őszi zab fajták hajlamosabbak a 

nyugalmi állapotra, mint a tavaszi fajták. Valószínűleg nincs kapcsolat a zabszem morfológiája és a nyugalmi 

állapot hossza között. A fatuoidok és a vadzab olyan tulajdonságai, mint a „sucker mouth” és a bazális szőrök a 

calluson nincs összefüggésben a nyugalmi állapottal. 

A vadzab (A. fatua) magja télen nyugalmi állapotban marad és tavasszal csírázik ki. A közönséges zab és a 

vadzab kereszteződéséből jött létre a dormoat változat, amely ősszel vethető, de tavasszal csírázik ki. A dormoat 

előnye, hogy hasznosítani tudja a kora tavasz kedvező feltételeit a növekedéshez, így korábban érik, és a 

betegségek kevésbé károsítják. Emellett a talajkondíciók ősszel gyakran sokkal kedvezőbbek a vetés számára, 

mint kora tavasszal. A következő évi vetésben árvakelésként való megjelenése, valamint lassú, egyenetlen 

csírázása miatt a dormoat nem terjedt el széles körben. 

Zab típusok 

Északon fehér vagy sárga pelyvalevelű fajtákat termesztenek, míg a vörös vagy szürke zab leginkább délen 

elterjedt. Fekete zabot ritkán termesztenek. A zabot korai, középérésű vagy késői csoportokba sorolják. A 

középérésű fajták a korai fajtáknál 10-14 nappal később érnek. A középérésű fajták jól termeszthetők az északi 

határ hűvösebb régióiban és az Intermountain régió (a Sziklás-hegység és a Sierra Nevada és a Cascade-hegység 

közötti hatalmas terület) öntözött területein. A déli régiókban, ahol beérés előtt a meleg időjárás kárt tehet az 

állományban, a korai fehér vagy sárga fajtákat termesztik. Még délebbre, a középső területeken ezeknél is 

koraibb tavaszi vetésű vörös fajtákat termesztenek, míg egészen délen őszi vagy téli vetésű vörös vagy szürke 

fajtákat termesztenek. A fajtamegválasztásnál mindig az a cél, hogy a növény a komoly nyári szárazság és 

aszály beállta előtt termést hozzon. 

Az északi-középső régióban a korai érésű közönséges sárga vagy fehér fajták a leginkább jellemzők, de az 

északi területeken középérésű fajtákat termesztenek, a déli részeken pedig a tavaszi vetésű vörös zab a 

leggyakoribb. 

A pelyva nélküli (csupasz) zab sertésekkel közvetlenül etethető, de tárolás közben minősége általában romlik. A 

csupasz fajták hozama általában alacsonyabb a maghéjjal rendelkező fajtákénál, így ritkán termesztik. 

A tavaszi vetésű vörös zab termőterülete az északi hosszúság 41°–tól délebbre található. A terület déli határa 

átmenet a téli és a tavaszi zab termesztési régiója között. Középkorai és középérésű fajtákat az északkeleti 

régiókban termesztenek. 

Őszi vetésű zabot leginkább Delaware, Maryland, Nyugat-Virginia, Kentucky, Arkansas, Oklahoma államokban 

és ezektől délre termesztenek. A jobb hidegtűrő képességű fajták nemesítésével az őszi zab régiójának határa 

északabbra tolódott. Ma már a fent felsorolt államoktól északabbra is termesztenek őszi zabot. A középérésű 

fajták jól termeszthetők a Sziklás-hegység régiójában, ahol a termesztés legtöbbször öntözött körülmények 

között folyik. 
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A Csendes-óceán partvidékén, északnyugaton őszi szürke vagy fehér fajtákat vetnek ősszel. Kaliforniában vörös 

zabfajtákat termesztenek, leginkább ősszel vetve. Washingtonban és Oregonban a legelterjedtebbek a tavaszi 

középérésű fajták. 

Magyarországon jelenleg kizárólag tavaszi életformába tartozó zabfajokat termesztenek. Az őszi típussal történő 

termesztési próbálkozások kevés sikerrel történtek a hazai téli időjárás szélsőséges jellege miatt. 
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Chapter 12. Zab II. 

1. Trágyázás 

A zab számára a nitrogén a legfontosabb tápanyag, de nagy mennyiségben alkalmazva megdőlést okozhat. Az 

intenzív kukoricaállomány után visszamaradt nitrogén is elegendő lehet a megdőléshez. A zab trágyaigénye 

hasonló a búzáéhoz. A csapadékos régiókban a zab jól reagál a foszforra és gyakran a káliumra is. A szórva 

kijuttatással összehasonlítva a terméshozam magasabb lesz, ha a foszfor műtrágyát a maghoz közel közvetlenül 

a sorba juttatják ki. 

2500 kg/ha termés kb. 18 kg/ha nitrogént, 15 kg/ha foszfátot, és 11 kg/ha káliumot von ki a talajból. A nagy 

foszfortartalmú talajokon nem szükséges a foszforműtrágyázás, de a káliumműtrágyára a nagyon magas 

káliumtartalmú talajok kivételével a zab minden talajon jól reagál. 

A zab fajlagos tápanyagigénye 100 kg fő- és melléktermékre: 

N 2,8 kg, P2O5 1,2 kg, K2O 3,0 kg. 3 t/ha-os termésátlag eléréséhez hektáronként 60-80 kg N-t, 40-50 kg 

P2O5-t és 80-90 kg K2O hatóanyagot kell kijutatni. Mivel a zab a hűvösebb és csapadékosabb éghajlatot 

kedveli, száraz, aszályos évjáratban az évjárthatás képes a műtrágyázást elfedni, felülmúlni. 

2. Vetésváltás 

Mivel korábban vetik és korábban is érik, a zab a legtöbb vetésforgóba jól beilleszthető. A zab után következő 

növény jól vethető a zab tarlómaradványa után. A zabot társ- vagy védőnövényként a kukorica övezetben vörös 

herével vagy lucernával, Missouriban és más régiókban bíborherével együtt termesztik. Azokon a területeken, 

ahol az amerikai kukoricabogár előfordul, a kukorica nem vethető zab vagy más kalászos gabona után. Ha a 

kalászos gabona után maradó tarló fűféle gyomok magjával fertőződik, a kifejlett kártevő lerakja petéit a táblán 

és a lárvák a következő év állományát károsítják. 

Amennyiben a zabot szója után termesztik, a talaj nitrogéntartalmára nagy figyelmet kell fordítani, mert további 

nitrogén kijuttatása megdőlés okozhat. Az északkeleti államokban a lóhere vagy fűféle 2 évig termesztett 

állományába vetett zabot a következő évben kukorica követheti. A tavaszi vetésű régió északi területein a 

következő vetésváltást alkalmazzák: két évig kukorica, egy évig zab és búza, majd két évig fű-pillangós 

keverék. A Great Plains régiójában, ahol gyakori a monokultúrás termesztés, a zabot általában kukorica, cirok 

vagy gyapot után vetik. Öntözött körülmények között a zab társnövénye lehet a lucernának vagy a lóherének. A 

szokásos vetésváltás: 3 év lucerna, egy vagy két évig cukorrépa, burgonya vagy kukorica, majd zab lucernával 

társítva. A csapadékos Csendes-óceán partvidéki régióban a zab a kapásnövények és a lóhere közé illeszkedik a 

vetésforgóban. 

A déli régiókban, ahol a vetési sorrend meglehetősen rugalmas, az őszi vetésű zab kukorica, esetleg dohány után 

következhet. A zabot gyakran májusban vagy június elején takarítják be, hogy lehetőség legyen a másodvetésre 

nyári növényekkel, mint pl. a szójabab, tehénborsó, cirok vagy gyöngyköles. 

3. A zab termesztése 

Magágykészítés 

Ha a zab kukorica vagy más kapásnövény után következik, a talajt gyakran szántás nélkül, tárcsázással vagy 

boronával készítik elő. Nagymértékű gyomosság és kötött talaj esetén a kukoricatarlót felszántják, tárcsázzák és 

boronálják. A zabot sorvetőgéppel vetik. Ha a redukált talajműveléshez alkalmas vetőgépet használnak, 

minimális talajelőkészítés szükséges vagy akár el is hagyható. Szintén minimális talajművelés szükséges a 

hagyományos vetés esetén akkor, ha a zabot szója után vetik. 

Magyarország kontinentális, szárazságra hajlamos éghajlati adottságából is következik, hogy a zab alá ősszel 

forgatásos alapművelést végzünk a talajelőkészítésnél. A zab a talajművelés mélységére nem érzékeny, de 

nálunk az alapművelés nem hagyható el, a minimális talajművelés vagy annak a teljes elhagyása nem 

alkalmazható. 
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Vetési idő 

A tavaszi vetésű zabot a magágy-előkészítési munkálatok által megengedett legkorábbi időpontban kell vetni a 

fagyveszély elmúltával. Ez főleg a nagy hőségnek és aszálynak kitett területeken fontos. A zabot el kell vetni, 

mielőtt az átlaghőmérséklet elérné a 10 °C-ot. A tavaszi vetés általában későbbre esik az északi területeken, de 

általában még Új-Angliában is befejeződik május 15. előtt. 

A déli államokban az őszi vetésű zab október 1. és december 31. között bármikor vethető, de általában október a 

legalkalmasabb hónap. Ha a zabot legelőként kívánják hasznosítani, a korábbi vetés kívánatos. Oklahoma-ban 

és Tennesse-ben őszi vetésű zabbal végzett kísérletek azt mutatták, hogy az október 1. körül vetett állományok 

adták a legjobb termést. Ennél északabbra a szeptemberi vetés lehet kedvező. Kaliforniában a zab nagy részét 

novemberben vetik el. 

Vetési sűrűség 

A zab átlagos vetési magnormája az Egyesült Államokban 67-88 kg/ha között van. 6800-7700 mag/kg közötti 

mennyiség hektáronként kb. 2.5 millió elvetett magot jelent. Az állománysűrűség nincs jelentős hatással a 

legtöbb fajta terméshozamára. Az állomány terméshozama alig volt kevesebb az 54 kg/ha magmennyiségnél, 

mint a 90 kg/ha-nál. Így lucerna vagy egyéb évelő növény mellett társnövényként termesztve az alacsonyabb 

állománysűrűséget kell alkalmazni. Csupasz zabnál a vetési sűrűséget 25 %-kal csökkenteni kell, mivel ezeknek 

a fajtáknak jobb a csírázási és kelési aránya. 

Magyarországon a zab vetési paraméterei: 

Vetésidő március hónap, gabona sortávolságra 4,0-4,5 millió csíraszámmal, 4-6 cm mélyen. 

Gyomirtás 

A zab állományában a széles levelű gyomok nagy része ellen posztemergens szerekkel védekezhetünk. A 

leggyakrabban használt szerek a szulfonil-urea készítmények, a bromoxynil, a 2-4-D és az MCPA. A zab 

érzékenyebb a 2-4-D-re, mint a búza vagy az árpa. Ha olyan területre vetik, ahol az előző évben atrazint 

alkalmaztak, az állomány károsodása előfordulhat. 

Betakarítás 

Az Egyesült Államokban betakarított zab nagy részének a szemtermését használják fel. A többi területet 

legelőként hasznosítják, szénaként vagy szálastakarmányként betakarítják, alászántják vagy parlagon hagyják. 

Betakarítás előtt a szemes zab több mint 40%-ánál rendrakást végeznek, hogy elkerüljék a szemveszteséget a 

szárak letörése vagy elhajlása, vagy a szemtermés pergése miatt. Szénaként való hasznosítás esetén a 

legkedvezőbb betakarítási idő a viaszérés, szilázsként való felhasználásra pedig a tejes érés fázisa. Az őszi 

vetésű zab ősszel vagy télen február 1-ig vagy néha később is legeltethető korlátozott mértékben, ezután is 

átlagos szemtermést ad. 

Előfordul, hogy a növésben lévő zabnövény vagy a zabszéna olyan mennyiségben tartalmaz nitrátot, hogy az azt 

fogyasztó szarvasmarhánál, juhnál vagy lónál mérgezést okoz. Zabmérgezés esetenként Colorado, Wyoming, és 

Dél-Dakota államokban fordul elő, elsősorban olyan talaj- és éghajlati viszonyok mellett, ahol a nitrátok 

felvétele gyorsabb, mint a fehérjeszintézis. Ennek oka valószínűleg a relatíve lassúbb növekedés, a fotoszintézis 

és foszfát abszorpció. Bőséges foszfát kijuttatása megakadályozhatja a nitrogénfelesleg kialakulását. A 

nitrogénmérgezés tünetei a gyorsabb légzés és a nyálkahártyák kékes elszíneződése. A halált fulladás okozza. 

Kezelése a korai stádiumban testtömeg kg-ként 4 mg metilénkék intravénás injekció 4 %-os desztillált vizes 

oldatban. 

Magyarországon a zab betakarítása július végén-augusztus közepén történik. Az elhúzódó érése miatt a 

betakarítása különös gondosságot igényel. 

A zab felhasználása 

Az emberi felhasználásra termesztett zab fogyasztása az egészségre gyakorolt kedvező hatásai miatt nőtt. 

Jelenleg az összes termesztett mennyiség 10%-a étkezési célból őrlésre kerül. A malomipar számára termesztett 

zabnál követelmény a kedvező minőség; az előírás a teltség, szem nagysága, idegen anyag- ill. íz- mentesség, 

elszíneződés-mentesség tekintetében előírt specifikációnál is szigorúbb lehet. Malomipari célra bármelyik fajta 

használható, de az állományban védekezni kell a megdőlés ellen, meg kell akadályozni a betegségek terjedését 
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és a szemeket azonnal be kell takarítani az időjárás által okozott kártétel mérséklése és az elszíneződés 

csökkentése érdekében. Mesterséges szárításra elsősorban a pelyva nélküli fajtáknál lehet szükség; ha csapadék 

valószínű, direkt kombájnolás javasolt a rendre vágással szemben. 

Lovak számára abraktakarmányként a zab a kukorica értékének 90%-ával egyenértékű. A zabot lovakkal vagy 

juhokkal gyakran egész szemként etetik. Őrölt vagy dara változatban adják fejősteheneknek, tenyész- és 

növendék állatoknak. A pelyva eltávolítása után a zab a sertések számára a kukoricával egyenértékű táplálékot 

képvisel. A zabot baromfival is etetik, általában pelyvástól, de néha lecsupaszítják. A zabpehely gyártás 

mellékterméke, a zabliszt reggeli pelyhekben és egyéb termékekben használható fel. A zablisztnek olyan 

tulajdonsága van, hogy zsírtartalmú termékekben megakadályozza az avasodást. A magas zsírtartalmú termékek 

csomagolására zabliszttel bélelt papír tárolóedényeket használnak. A zabliszt oldható fenolos összetevőket 

tartalmaz, amelyeket antioxidáns hatásukért alkalmaznak. A zablisztet fagylaltokban és egyéb tejtermékekben 

stabilizátorként is használják. 

Szárított takarmányként való alkalmazásra, valamint élelmiszer, takarmány és gyógyszeripari termékekhez 

klorofill és karotin kivonására a zab az egyik zölden legjobban betakarítható növény. A fiatal levelek 

fehérjékben és vitaminokban gazdagok. 

A zabpehely gyártás első lépése a szem megtisztítása és méret szerinti rostálása. Ezután a magokat gőznyomású 

üstökben melegítik és kb. 6 %-os nedvességtartalomra szárítják, így kissé pörkölt ízt kapnak. Ekkor a héj elég 

rideg ahhoz, hogy a régen használt malomkövekhez hasonló hatalmas őrlőkövek között könnyen eltávolíthassák. 

A darát ezután különválasztják a pelyvától és a törött szemektől. Az egész darabokat gőzölik, így keményebbé 

válnak, ezután acélgörgők között átnyomják, így alakul ki az ismert pehely alak. Az ún. gyorszab apró szemű, 

vékony zabpelyheket jelent, amelyek a vágott zabszemek pelyhesítésével keletkeztek. A kis méret és a vékony 

alak meggyorsítja a főzést. A szem 27-30 %-át kitevő héjat furfurol gyártására használják, amely egy széles 

körben alkalmazott oldószer a kémiai, olaj- és petróleum iparban. 

4. Betegségek 

Üszög 

A zab porüszög (Ustilago avenae) a zab virága helyén laza spóratömeget képez. A zab fedettüszög (U. kolleri) 

sötétbarna spóratömege egy szürke membránban található, gyakran a virág külső- és belső toklásza között. A 

táblán a kétféle üszög nehezen különböztethető meg. A megfelelő gombaölőszeres csávázással mindkettő 

megelőzhető. A fedettüszöggel fertőzött zabnövények aránya akkor a legnagyobb, ha a szemterméseket relatíve 

magas átlaghőmérsékletű időszakban vetették. 

Léteznek rezisztens fajták is. A magok gombaölőszeres csávázása segít a betegség megelőzésében. A porüszög 

ellen a karboxin tartalmú szerek a leghatásosabbak. 

Rozsda 

A zab levélrozsda (Puccinia graminis avenae) a búza levélrozsdához hasonló tüneteket okoz. Az alternatív 

gazdanövény a vörös levelű borbolya, de a déli területeken a kórokozó áttelel és az alternatív gazdanövénytől 

függetlenül fejlődik és terjed észak felé. Az elsődleges megelőzés rezisztens fajták termesztése. 

A koronarozsda vagy levélrozsda (Puccinia coronata) a levélen megfigyelhető fényes sárga foltokról ismerhető 

fel. A gazdanövény a homoktövis, de délen a betegség a gazdanövénytől függetlenül terjed. A koronarozsda 

fertőzés minden egységnyi növekedésével (fertőzés aránya %-ban x számszerű fertőzés) a terméshozam 7-11 

kg/ha-ral csökken. Mivel a homoktövis kiirtása nem sikerült teljes mértékben, az elsődleges megelőzést a 

rezisztens fajták termesztése jelenti. 

Mivel egyre újabb rozsda fajok alakulnak ki, a rezisztens fajták nemesítése folyamatos. A későbbi vetésű zab 

jobban ki van téve a rozsda fertőzésnek. 

Bakteriális csíkos rothadás 

A bakteriális csíkos rothadás (Pseudomonas striafaciens) tünetei először besüllyedt, vízzel telt pöttyök 

formájában jelentkeznek, melyek később foltokká vagy csíkokká nőnek és rozsdavörössé – feketévé válnak. A 

kórokozó a tarlómaradványban és a magban telel ált. A betegség a fiatal növényben fejlődik ki és a széllel vagy 
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az esővízzel terjed át más növényekre. A baktérium a sztómákon, a rovarok okozta lyukakon vagy sérüléseken 

keresztül támadja meg a növényt. Nedves tavaszi időjárás mellett nagyobb mértékben terjed. 

Léteznek rezisztens fajták. A vetésforgó vagy a tarlómaradványok eltakarítására irányuló tavaszi talajművelés 

szintén eredményes védekezési mód. A magok csávázása nem hatékony. 

Zab vöröslevél vírus 

A zab vöröslevél vírust ugyanaz a kórokozó okozza, mint az árpa sárga törpe vírusát. A levéltetvek közül 

számos faj terjeszti. A fertőzött növények levele bronzos vagy vöröses elszíneződést mutat, és a növény megáll 

a fejlődésben. Amennyiben a fertőzés a tenyészidő elején jelenik meg, komoly hozamcsökkenést okoz. A 

levéltetvek irtásával és rezisztens fajták használatával védekezhetünk ellene. 

Zab hervadás 

A zab hervadás egy fiziológiai rendellenesség, amely fehér, üres kalászkákat eredményez, elsősorban a buga 

alsó részében. Főként az árpa törpe mozaikvírusa és a zab kék törpe mozaikvírusa okozhatja, de leggyakrabban 

környezeti stressz, pl. magas hőmérséklet vagy aszály hatására alakul ki leginkább a bokrosodás és a megporzás 

közötti periódusban. A korai vetéssel a betegséget kiváltó stresszhatások megelőzhetők. 

Egyéb betegségek 

A zabnak számos más betegsége is előfordul, amelyek bár gazdaságilag nem jelentenek nagy kárt, helyi szinten 

veszteséget okozhatnak. A zab fonálféreg (Heterodera avenae) más területeken gyakori kártevő, az Egyesült 

Államokban először 1974-ben fordult elő. 

5. Rovarkártevők 

A zab kevésbé van kitéve a rovarkártételnek, mint az árpa vagy a búza. A hesszeni légy nem károsítja a zabot. A 

Blissus leucopterus előfordul ugyan a zabban is, de inkább az árpa vagy búzaállományokat károsítja. 

Az ormányosbogarak közé tartozó Calendra parvulus, egyes kabócafajok, a bagolylepke hernyója, a poloskák 

közé tartozó Chlorocroa sayi, egyes szöcskefajok, és a mormon tücsök károsítják a zabot. A zöld levéltetű (vagy 

a zabtetű, Toxoptera graminum) komoly károkat okoz a zabállományokban. További zabkártevők a drótférgek, 

ganajtúró bogarak, a vetési bagolylepke hernyója, a kabócák, a gyümölcslegyek és az atkákhoz tartozó 

Penthaleus major. 

Magyarországon a zab legfontosabb kórokozói: a fedett üszög (Ustilago levis), porüszög (Ustilago avenae), a 

lisztharmat (Blumeria graminis), a koronás rozsda (Puccinia coronata), a zab fekete roszdája (Pucinia graminis 

sp. avenae). 

Fontosabb kártevői a drótférgek, a pajorok, a zabfonálféreg, a vetésfehérítő, a tripsz, a poloskák, a levéltetvek és 

a fritlégy. 

Figure 12.1.  
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Chapter 13. Cirokfélék I. 

1. A cirokfélék gazdasági jelentősége 

2000-2003-ban 43 millió hektáron termesztettek cirkot (Sorghum bicolor). Átlagos termése 57 millió MT, 

vagyis 1300 kg/ha volt. A fő ciroktermesztő országok közé az USA, Nigéria, India, Mexikó és Szudán tartozik. 

A cirkot Európa északnyugati, hűvösebb területeit kivéve gyakorlatilag a világ szinte minden országában 

termesztik. A világon termesztett gazdasági növények közül termőterület és termés viszonylatában a cirok a 6. 

helyet foglalja el. 2000-2003 között az USA-ban kb. 11 millió tonna cirkot termesztettek, összesen 3,2 millió 

ha-on, átlagos termésmennyisége pedig 3500 kg/ha volt. A ciroktermesztés szempontjából legjelentősebb 

államok Kansas, Nebraska, Missouri, Texas és Arkansas (13.1 ábra). Az USA-ban termesztett növények közül a 

cirok termőterület viszonylatában az 5. helyett foglalja el, követve a kukoricát, a búzát, a szóját és a lucernát. 

1948 óta a cirok termésmennyisége több mint kétszeresére, a világtermesztésben betöltött szerepe majdnem 

triplájára nőtt. Sok más országhoz hasonlóan az USA-ban is fontos szerepet tölt be takarmányként. Szilázsként 

való felhasználásra az USA-ban 2000 és 2003 között 140 ezer ha-on termesztették, ami 3,2 millió tonna termést 

jelentett. Szirup- és seprűgyártására csak kis területen termesztik. A szudánifüvet és a cirok-szudánifű hibrid 

szilázsként, legelőnövényként vagy szálastakarmányként hasznosítják elsősorban a félszáraz területeken. 

A takarmánycirkok (silócirok, szudánifű és szemes cirok) jelentősége Magyarországon – akkor, amikor az 

állatállomány is nagyobb volt (2-3 évtizeddel korábban) – kiemelkedő volt. Az állatállomány az utóbbi 

évtizedekben felére csökkent, így a takarmánycirkok termesztése is visszaesett. 

A takarmánycirkok közül Magyarországon legnagyobb jelentősége a silóciroknak van, azt követi a szudánifű, a 

szemes ciroknak kisebb a jelentősége, mivel a termésátlaga csak 2-4 t/ha között változik, betakarítás után 

azonnali szárítást igényel, mert gyorsan befülled. Tannin tartalma is viszonylag vagy, ami kedvezőtlen. 

Silócirokkal 40-50 tonna, a szudánifűvel 50-60 tonna zöldtermés is elérhető hektáronként, mely 

különbözőképpen hasznosítható. 

Magyarországon jelentős még a seprűcirok, amelyet az ipar használ fel. A cirkok Afrikából származnak, ezért 

melegigényesek, morfológiailag is az afrikai éghajlathoz alkalmazkodtak, hiszen erőteljes a gyökérzetük, 

levélzetük a kukoricáétól sokkal keskenyebb és viaszréteggel bevont. A transzspirációs koefficiensük is nagyon 

kedvező, 200-250 liter vízből képesek 1 kg szárazanyagot előállítani. Alkalmasak a későn felszáradó, belvizes 

területek hasznosítására. A klímaváltozást, az időjárási szélsőségeket, a felmelegedést jobban elviselik, mint a 

kukorica. Ugyanakkor beltartalmi értékük kedvező, a silócirok fehérjetartalma 10-12 %, a szudánifűé a 13-14 

%-ot is eléri. 

Az édes silócirok lassan vénül el, sokáig zsenge marad és a lé cukortartalma 16-18 %-ot is eléri. Bioetanol célú 

ipari felhasználásra kevésbé alkalmas, mint a kukorica. 

A szemes cirok energiatartalma hasonló, fehérjetartalma 2-3%-kal nagyobb a kukoricáétól. Elsősorban aszályos 

területeken jöhet számításba a termesztése. Emberi fogyasztásra is alkalmas. 

2. A cirok termesztésének története 

A cirok Afrikából, azon belül is a Szahara déli zónájából származik, ahol több vad rokon fajait is 

megtalálhatjuk, és sokféle típusát termesztik. Termesztett típusát (Sorghum bicolor) i.e. 3000 körül vagy néhány 

száz évvel később választhatták ki. Valószínűleg már Indiában is ismerték a kereszténység kezdete óta vagy már 

azelőtt. Szíriában i.e. 700 előtt kezdték termeszteni, Dél–Európában valamivel később. Az USA-ba a behurcolt 

rabszolgák által kerülhetett a cirok, de számottevő termesztésére nem került sor egészen az 1853 és 1857 közötti 

időszakig, amikor több fajtáját is termeszteni kezdték. Európában már 1596 előtt is termesztettek seprűcirkot, de 

az USA-ban nem volt jellemző egészen a 18. sz. végéig, ekkor valószínűleg Benjamin Franklin terjesztette el. A 

szudánifüvet 1908-ban hozták be Szudánból. 

A cirkok géncentruma Etiópia és Szudán sztyepp és szavannaterületei, ahol az év folyamán a nyári esős évszak 

után a sivatagi éghajlati öv sajátosságai is érvényesülnek. Földünkön általában ebben a klímazónában alakult ki 

C4-es fiziológiai típusú növény. Surányi János a takarmánycirkok magyarországi meghonosítója állapította meg, 

hogy egy-egy hosszabb aszályos periódusban a kukorica jobban megsínyli a szárazságot, mint a cirok és az 

időjárásnak csapadékosra fordulásával a cirok regenerálódni képes. 
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Surányi János a cirok magyarországi meghonosítója mellett meg kell említeni Barabás Zoltán, Bajai Jenő, 

Kovács Gábor, Kovács Gáborné és Kükedi Endre nemesítők nevét, akik a takarmánycirkoknál különböző 

hibrideket állítottak elő, pl. Hybar Mv-301-es szudánifű hibridet, Szarvasi 480 szudánifüvet, Sz.C. 40-es 

silócirkot és a Hybar Mv-242, valamint Hybar 456-os szemeshibrideket, melyek a köztermesztésben is 

kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. 

3. A cirok adaptációja 

A cirkot meleg vagy forró területeken termesztik, ahol a csapadék nyáron jellemző; meleg vidékeken öntözve is 

termesztik. A növekedés számára a legkedvezőbb átlaghőmérséklet 27 °C, a minimális hőmérséklet 16 °C, így a 

fagymentes évszaknak csak egy része használható fel a cirok termesztésére. Más növényekkel összehasonlítva a 

cirok jobban tűri az extrém hőmérsékletet, de a termésképzés idején a szélsőségesen magas hőmérséklet 

csökkenti a hozamot. A cirok rövidnappalos növény. 

A cirok jól bevált azokon a területeken, ahol a csapadék nagy része nyáron hullik és az évi átlagos 

csapadékmennyiség 430-635 mm között van. Aszályos időszakban a növény nyugalmi állapotban marad, de 

amint a csapadék elegendő lesz a talaj átnedvesedéséhez, újra növekedni kezd. Ez a tulajdonság teszi lehetővé 

sikeres termesztését aszályos években is, és ezért is hívják ún. „tevenövénynek”. A hasonló éghajlati igényű 

kukoricával összehasonlítva a ciroknak több másodlagos gyökere van és levélfelülete is kisebb. A cirok levele 

és szára lassabban fonnyad el és szárad ki, mint a kukoricáé, így hosszabb ideig ellenáll az aszálynak. Viaszos 

szára védi a kiszáradástól. A cirok emellett öntözött területeken és csapadékos régiókban is jó hozamot ad. 

1984-ben az USA cirokföldjeinek 34 %-át öntözték. 

A cirok bármilyen típusú talajon sikeresen termeszthető. Csapadékos tenyészévben a legmagasabb 

termésmennyiségeket kötött talajokon lehetetett elérni, ugyanakkor száraz években a homoktalajon termesztett 

cirok bizonyult jobbnak. A kis mértékben a sós talajt is tolerálja. 

Az USA-ban sok területen a kukorica helyett is cirkot termesztenek, mivel a cirok jól tűri a szárazságot és a 

hőséget, valamint ellenáll a kabócák, gyökérférgek és kukoricabogarak kártételének. A kukoricával 

összehasonlítva a cirok főbb hátrányai: másodvetésként alacsonyabb termést ad, kisebb a termésbiztonsága, 

fontos az azonnali betakarítás, a mag nehezebben tárolható és takarmányként való hasznosításhoz általában meg 

kell darálni. Bár a cirok takarmányozási értéke hasonló a kukoricáéhoz, az utóbbi években a cirok termőterülete 

csökkent. 

A cirok termőterülete az eső mennyiségétől függően a Great Plains régiójában évente változik. Szárazabb 

években a cirok termőterülete nő és a kukoricáé csökken, nedvesebb évszakokban ennek ellenkezője jellemző. 

4. A cirok botanikai jellemzői 

A cirok a pázsitfűfélék családjába (Poaceae), a fenyérfűfélék törzsébe (Andropogoneae) tartozik. A Sorghum 

bicolor gyűjtőnév alatt azokat az egynyári cirkokat találjuk, amelyeknek 10 pár kromoszómájuk van: a 

szemescirok, a cukorcirok, a szudánifű és a seprűcirok. A szudánifüvet régebben a sudanense alfajként 

azonosították, de ez a megnevezés ma már nem érvényes. A seprűcirokot régen az S.vulgare változatba sorolták, 

az új besorolás szerinti elnevezése S.bicolor var. technikum. A 20 haploid kromoszómájú Johnsonfű 

(S.halapense) évelő és rizómákat fejleszt. 

Figure 13.1. Cirok, seprűcirok 
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Afrikában számos vad cirokfaj, a szudánifű közeli rokona őshonos. Ezek közül kerülhetett ki a termesztett cirok 

őse. A ciroknak több hasonló faja is megtalálható Afrikában, mint pl. a S. versicolor, amelynek csak 6 haploid 

kromoszómája van. 

A cirok vaskos fűféle, 0,5 m-től az 5 m magasságig nőhet. Szára hasonló a kukoricáéhoz, vagyis barázdált és 

hengeres. A kocsány (a felső internódium) nem barázdált. A barázdák minden internódiumon az átellenes 

oldalon folytatódnak. A fiatal ciroknövény hullámos szélű leveleiről könnyen megkülönböztethető a 

kukoricától. Egyes fajták szárában édes, nedves bél található, mások bele nedvdús, de nem édesek, megint 

mások se nem nedvdúsak, se nem édesek. Létezik olyan száraz szárú változat, melynek levéllemezén fehér 

főerezet található. A lédús belű változat levélerezetének határozatlan jellege abból adódik, hogy a fás szövetek 

között nem levegő, hanem nedv van. Minden nóduszból levél nő, a levélnyelek simák és viaszosak. A szár és a 

levelek felülete viaszos. A száron lévő nóduszokból eredő rügyekből mellékhajtások erednek. A 

koronarügyekből tőhajtások indulnak. 21 amerikai fajtát vizsgálva a főhajtás leveleinek száma, a hajtáskorban 

képződöttekkel együtt általában 16 és 27 között volt. Az első tíz kis levél a föld alatti nódusz koronarügyeiből 

nő. A korán érő fajtáknak kevesebb levele van, így termésmennyiségük is alacsonyabb. 

A cirok virágzata laza vagy sűrű bugavirágzat, a szőrös bugatengelyről számos oldalág nő. Minden oldalágon 

páros, ellipszis alakú füzérke található. Az egyik füzérke kifejlett és termékeny, míg a másik steril vagy porzós 

lehet. Az oldalsó bugaágak végén két kocsányos füzérke vesz körül egy ülő füzérkét. A termékeny füzérke két 

pelyvája általában kemény (bőrszerű). A külső és belső toklász vékony és áttetsző. A belső toklász lehet szálkás 

vagy szálkátlan. Néhány cirok szemtermésén akár cséplés után is megmarad a pelyva, míg más szemek félig 

csupaszak és cséplés után a pelyva teljesen leválik róluk. A buga alakja általában felálló, de lehet visszahajló is. 

A visszahajlást a buga nehézsége és tömöttsége okozza, amelyek a túl keskeny levélhüvelyből bújnak elő, 

ugyanakkor a kocsány túl rugalmas ahhoz, hogy egyenesen tartsa a bugát. Később a buga ebben a visszahajló 

pozícióban rögzül (lignifikálódik). Az egyenes fajták bugája a bugahányás időszakában vékony. A jól fejlett 

bugában akár 2000 mag is lehet. A magtömeg a következőképpen alakul: szemescirok 5500-9100/kg, 

cukorcirok 9100-13600/kg, szudánifű 22700-27300/kg és seprűcirok 10-13600/kg. 

A cirok 95 %-ban önbeporzó növény, de a természetben könnyen kereszteződik más fajokkal; a seprűcirok, a 

szudánifű és alkalomadtán a Johnsonfű egyedeivel is. 
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Figure 13.2. cukorcirok, szudánifű 

 

A tarka cirok pigmentjei a perikarpiumban, a maghéjban (testa) vagy mindkettőben megtalálhatóak. 

Amennyiben csak a perikarpiumban található pigment, a magvak sárgák vagy vörösek. Amikor a perikarpium 

fehér és a szemet maghéj is fedi, a magvak barnás-sárgásak vagy zöldes-fehérek; a középső termésfal egyes 

típusoknál sűrű, keményítő tartalmú. Ha a perikarpium színes és maghéj is van, a magok sötétbarnák vagy 

vörösesbarnák. A keményítőtartalmú magvak könnyen vesznek fel vizet, így ki vannak téve a gombabetegségek 

kártételének. 

Az érett cirokszemen az alaphoz közel fekete pont található. Az éretlen szemeken a fekete folt a betakarítás után 

jelenik meg. 

Bár egynyári növényként tartják számon és általában így is termesztik, a cirok évelő növény és enyhe időjárás 

valamint elegendő talajnedvesség mellett növekedése nem áll meg. Dél-Karolina állam területén legalább hat 

évig is megmarad, üvegházban pedig akár 13 évig is nevelhető. A túl korán vetett, enyhe klímájú területen 

termesztett cirok másodjára is termést hozhat. 

A koronarügyekből növő minden új szár saját gyökérrendszert és koronagyökeret növeszt, de kapcsolatban 

marad a régi növénnyel. A szár elpusztul, miután a növény elvirágzott és minden aktív rügyből és 

koronanóduszból szár képződött. Ezután a gyökér is elpusztul és lebomlik. Közben az eredeti szár mentén már 

kifejlődtek az új szárak. Ez a folyamat egészen addig folytatódik, amíg a környezeti feltételek kedveznek a 

vegetatív reprodukciónak, vagy míg a koronagyökerek még nem emelkednek túl magasan a talajfelszín fölé. 

A cirokfüvek közé a szudánifű és a fenyércirok (Sorghum halepense) tartozik. Az utóbbi Magyarországon 

nehezen írtható, veszedelmes gyomnövény. 

A szudánifű egyéves, laza bugájú, igen jól bokrosodó növény. Mellékhajtásainak száma a fajtától (hibridtől) és 

tenyészidőtől függően 3-10 között változik, de az 50-et is elérheti. A szudánifű értékes zöldtakarmány, emellett 

jól silózható is. Magyarországon legkorábban június végén kaszálható, azonban újrasarjad és augusztus végén 

egy újabb növekedését lehet kaszálni, ezt követően még egy harmadik növedéket is hozhat. 
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Legeltetni is lehet, de egy méter alatt, mérgező kéksav tartalma miatt. Mindig bugahányás előtt kell betakarítani, 

mert azt követően a rosttartalma nagyon megnövekszik. 

A silócirok vagy cukorcirok szára lédús, magas a cukortartalma. 

A bugája lehet zárt, vagy nyitott, a mag nagysága és színe változatos. A szemes cirok magja értékes 

abraktakarmány. A szemes cirok magja tannint tartalmaz, melytől keserű ízű és az állatok csak szoktatás után 

fogyasztják. 

A szemes cirok bugája lehet laza szétterülő, lehet tömött bugájú. A szemes cirokokat a buga szerkezete, 

nagysága, tömöttsége alapján Miló, Kafír, Hegari, Feterita és Kaoliang csoportba sorolják. 

5. A cirkok csoportjai 

Az USA-ban eredetileg elterjedt szemes ciroknak korábban sokféle csoportosítása volt. A cirok hibridjei, 

amelyeket napjainkban az USA-ban és sok más országban is termesztenek, különböző csoportok keresztezésből 

alakultak ki. Ezek a különböző csoportok tulajdonságainak rekombinációját tükrözik és rávilágítanak, hogyan 

tudja a modern növénytermesztés a különböző növénytípusok vonalait sikeres és termékeny hibridekben 

kombinálni. Habár az USA-ban és a legtöbb országban termesztett cirok változatok hibridek, a fejlődő 

országokban még mindig termesztik a hagyományos, szabad megporzású cirok típusokat. 

A szemes cirok szára általában nedves, vagy az érés idejére szárazzá válik, a szárbél nem édes, legfeljebb 

édeskés. A cukorcirokkal összehasonlítva a szemescirok bugája és magva nagyobb, szára alacsonyabb és az 

össztermés mennyiségét tekintve több magot termel. A szemescirok hibridjeinek szára általában 75 - 150 cm 

magas. Csépléskor a pelyva könnyen leválik a szemről. 

A szemescirok csoportok közül a kafir csoport fajtái vastag és lédús szárúak, leveleik viszonylag nagyok, 

laposak és sötétzöldek, a buga szálkátlan, cilinder alakú. A szemek közepes méretűek és fehér, rózsaszín vagy 

vörös színűek. A pelyva fekete vagy szénához hasonló színű. A kafir csoportba tartozó cirkokat szemes- és 

szálastakarmány célra egyaránt termesztik. A hegari csoportba tartozó cirkok megjelenése hasonló a kafirokhoz, 

kivéve, hogy a bugájuk ovális, a magok kréta- vagy keményítő-fehér színűek és leveleik nagyobbak, valamint 

íze édesebb, mely tulajdonság a hegarit a kafiroknál értékesebb takarmánnyá teszi. 

A milo típusok levele hullámos és világoszöld, leveleik és száruk kisebb, mint a kafír csoportba tartozó cirkoké 

és kevésbé lédúsak. A leveleken főlevélnyél található, amely sárga színű és karotint tartalmaz. Az igazi milo 

típusba tartozó cirkok bugája szakállas, rövid és tömör, meglehetősen ovális, egészen sötétbarna pelyvával. A 

magok nagyok és sárgák vagy fehérek. A növény jelentős bokrosodásra képes, és általában korábban is 

bokrosodik, mint a kafir csoportba tartozó cirkok, valamint szárazságtűrése is jobb. 

A cirokhibridek termesztéséhez szükséges citoplazmatikus hímsterilitás tulajdonságát kezdetben a milo cirok 

biztosította, de ez ma már sok más forrásból is elérhető. 

A feterita csoportba tartozó ciroknak kevés levele van; szára meglehetősen vékony, száraz; feje ovális, tömött; 

magja nagy, krétafehér. Korán érő típus. 

A durra csoportba tartozó cirkok szára száraz; magja sima és pelyvája szőrös; bugája tömött és visszahajló vagy 

laza és felálló lehet. Észa-Afrikában, a Közel-Keleten és Indiában elsősorban a durra típusú cirkot termesztik. 

A shallu csoportba tartozó cirkok szára magas, vékony és száraz; bugája laza és magja gyöngyfehér. Viszonylag 

későn érő típus. A laza buga könnyen kiszárad, így nem telepedhetnek meg benne a kórokozók. A gyenge 

ágakon a madarak sem tudnak megkapaszkodni. A shallu csoportba tartozó cirkokat Afrika trópusi részein és 

Indiában termesztik. 

A kaoliang csoportba tartózó cirkok szára száraz, kemény, vékony; bugájuk bokros, a mellékágak drótszerűek; 

magja kicsi, barna vagy fehér színű. A kaoliangot szinte kizárólag Kínában, Koreában, Japánban és Szibéria dél-

keleti területein termesztik. A sorgho vagy cukorcirok, más néven nádcirok a szárában található egyedülállóan 

édes nedvről ismert, magassága 1,5-3,0 m között változik. Egyes fajták magja cséplés után is a pelyvában 

marad. A buga laza vagy sűrű, a belső toklász szálkás vagy szálkátlan és színe fajtától függően fekete, barna 

vagy vörös lehet. A magok kis vagy közepes méretűek, színük a fehér vagy a barna valamely árnyalata. 
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A seprűcirok bugája és rostos ágai 30-60 cm hosszúak és különféle seprűk készítésére alkalmasak. Szára 1- 4 m 

magas lehet, száraz, nem édes, takarmányozási értéke kicsi. A cirokból készült seprűk helyett ma már inkább 

szintetikus anyagokból készült termékeket használnak. 

A szudánifű levelei és szára vékony, bugája laza, magjai kicsik és barnák (13.6. ábra). A Johnsonfű hasonló a 

szudánifűhöz, de magasabb, földalatti szára van, évelő, és magjai különbözőek. 

Kéksav mérgezés 

A cirok, szudánifű és Johnsonfű fiatal egyedei, beleértve a gyökereket is (7.3. ábra) egy dhurrin nevű glükozidot 

tartalmazhatnak, melymek lebomlásakor egy ún. kéksavnak vagy hidro-cianid savnak (HCN) nevezett mérgező 

anyag termelődik. Évente előfordul kéksav mérgezés okozta veszteség szarvasmarha, juh vagy 

kecskeállományokban, ha a zöld növényt legelik. A szilázs és a jól kezelt szálastakarmány és széna általában 

biztonsággal etethető. A szilázs tartalmazhat toxikus mennyiségben kéksavat, de ez gáz formájában a szilázs 

mozgatásakor és etetéskor eltávozik. A cirok szénájának és szálastakarmányának kéksav tartalma a kezelés 

során csökken, és csak alkalmanként jelent veszélyt. 

Az éréshez közeledve a kéksav mennyisége a növényben csökken. A fiatal növények és ágak, valamint a 

hajtások kéksav tartalma magas. A levelekben lévő kéksav mennyisége 3-25-szöröse lehet a szár kéksav 

mennyiségének a bugahányás idején. A buga és a szár kéksav tartalma alacsony. A felsőbb levelek kéksav 

tartalma magasabb, mint az alsó leveleké. A különböző cirokfajták kéksav tartalma más és más. Azonos 

körülmények között a szudánifű kéksavtartalma két-ötöde sok más cirokfélének. A szudánifű általában ritkán 

okoz elhullást az állatállományban, ha csak nem a takarmány cirok vagy cirok-szudánifű hibriddel 

szennyeződik. Az északi államokban esetenként elhullás előfordulhat. Etetése általában még itt is biztonságos a 

0,45-0,60 cm magasság elérése után. 

A fagyás nem növeli a cirok kéksavtartalmát, de hatására a sav gyorsabban átalakul a glükozid formából, ezért a 

fagyos cirok kiszáradás előtt nagyon veszélyes. A talaj nagy nitráttartalma a kéksavtartalmat is növeli. A 

szárazság által sújtott és a másodvetésű növények veszélyesek a kérődzők számára, mert kicsik és a növény 

nagy részét a levelek teszik ki, amelyek kéksavtartalma magas. 

A HCN toxikus értéke 200 mg/kg felett van. Csupán fél gramm kéksav képes elpusztítani egy szarvasmarhát. 

A cirok nem alkalmas legeltetésre, kivéve, ha a növények érettek és már alig növekednek. Az állatok 

érzékenysége a kéksavra különböző. A juhok általában kevésbé érzékenyek, mint a szarvasmarhák, míg a lovak 

és a sertések gyakorlatilag nem érzékenyek. Előfordult már, hogy szudánifű hibrideken legeltetett lovaknál ún. 

cisztitisz szindróma alakult ki. A mérgezés kisebb valószínűséggel fordul elő, ha legeltetés előtt kis mennyiségű 

darált cirkot etetünk az állatokkal. Az alacsony dhurrin tartalmú változatok termesztésével (cukorcirok és 

szudánifű) a mérgezés okozta veszteség csökkenthető. 

A cianid mérgezés kezelése kálium-nitrát és kálium-thioszulfát kombinációja intravénás injekcióban. 

Szarvasmarhák számára 2-3 g nátrium-nitrit, majd 4-6 g nátrium-thioszulfát vizes oldata ajánlott, míg juhoknak 

max. 1 g nátrium-nitrit és 2-3 g nátrium-thioszulfát adandó. 

Hibridek 

A napjainkban az USA és más fejlett országokban szemes cirkok hibrideket termesztik. A legtöbb szemescirok 

hibrid endospermiuma fehér és lisztes; a pericarpium vörös vagy fehér; a sárga endospermiumú fajták 

pericarpiuma áttetsző. A sárga endospermiumú cirok karotin- és xantofill tartalma magasabb, ami baromfi 

takarmányozásra alkalmassá teszi. 

A legfontosabb tényező egy cirokhibrid alkalmasságának eldöntésére egy adott területen az érési idő. 

Ugyanakkor bármelyik területen is tervezzük termeszteni a hibridet, a használati cél és a betakarítási módszer 

lesz a döntő. A fajták hozambeli különbsége – amennyiben nem túl nagy - csak másodlagos szempont lehet, 

feltéve, hogy a fajta rendelkezik a többi előnyös tulajdonsággal. Fontos, hogy a fajta a fagy beállta előtt beérjen. 

Ennek megfelelően azokon a területeken, ahol a fagymentes időszak rövidebb, gyorsabban érő fajták 

termesztése szükséges. 

A későbbi érésű cirkoknak nagy, leveles száruk van, és olyan területekre valók, ahol a nappalok rövidek és a 

tenyészidő hosszú. Az északi szélességi fokokon, a jellemzően hosszú nappalos területeken nem hoznak bugát. 

A gyors érésű hibridek a hosszúnappalos feltételekhez alkalmazkodtak. Délen korlátozott vegetatív növekedés 

mellett nagyon gyorsan beérnek, viszont nem használják ki a teljes tenyészidő hosszát. 
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A szudánifű és cirok-szudánifű hibridek vonalait tartalmazó hibridek nagyrészt kiszorították a szudánifű és 

cukorcirok fajtákat. Olyan hibrideket hoztak létre, melyek kéksavtartalma alacsony, rezisztensek a baktériumos 

levélfoltosságra, a Helminthosporium-os levélfoltosságra és egyéb gombabetegségekre, valamint elég lédúsak és 

édesek, így legelőfűként hasznosítva emészthetőségük is nagy. 

1928 óta az új cirokhibridek nemesítése és elterjesztése észrevehető változást hozott a termesztésben. A rövid, 

egyenes szárú hibridek vagy fajták nemesítése lehetővé tette a sikeres aratást kombájnnal, ugyanakkor 

kiküszöbölte a gyökérrothadás által okozott veszteséget. Így a szemescirok alkalmassá vált a kereskedelmi 

méretű, gépesített módszerekkel való termesztésre. A gyors érésű hibridek nemesítése lehetővé tette a cirok 

övezet kiterjesztését Nebraska, Dél-Dakota és Colorado északkeleti területeire is. A termékeny hibridek 

alkalmazása által a szemescirok termesztése déli irányban a kedvezőbb klímájú félpárás vagy párás területekre 

is kiterjedt. A hibridek bevezetésével a szemescirok átlagtermése 1941 és 1970 között megháromszorozódott az 

Egyesült Államokban, viszont 1970 óta csak 50%-kal nőtt. 
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Chapter 14. Cirokfélék II. 

1. Trágyázás 

A szemescirok hatékonyan hasznosítja a talaj tápanyagtartalmát, mivel a kukoricáénál kétszer nagyobb bojtos 

gyökérrendszere van. 2540 kg szemescirok termés 38 kg N-t, 19 kg P2O5 –t és 10 kg K2O-t von ki a talajból. A 

13.1. táblázat tartalmazza a cirok magjának és szárának tápanyagtartalmát. 

A cirok megfelelően reagált az istállótrágya kezelésre a félszáraz Great Plains régióban 22-45 kg/ha N 

mennyiségnél, a változóan csapadékos területeken 45-65 kg/ha N mennyiségnél. Nagyon száraz időben a 

trágyázás hatékonysága alacsony vagy semmilyen eredményt nem hoz. Öntözött területen a 100-180 kg/ha N 

trágyázás általában növeli a hozamokat. Csapadékos területeken a cirok trágyareakciója a kukoricáéhoz hasonló; 

ezeken a területeken az általánosan kijuttatott mennyiségek: 40-120 kg/ha N, egyenként 45-70 kg/ha P2O5 és 

K2O. A bőséges nitrogéntrágyázás korai érést eredményez. Magas pH-jú talajokon a levélsárgulás 

megakadályozható vaskelát tartalmú készítmény kijuttatásával lombtrágyaként. Az olyan területeken, ahol a 

feltalajt az öntözés vagy a teraszos művelés tönkretette, cink-kelátok kijuttatása előnyös lehet. 

Figure 14.1.  

 

2. Vetésváltás 

A cirok jól vethető más növények után, de a cirkot követő növény kiválasztásakor körültekintően kell eljárnunk. 

A szemescirkot gyakran termesztik monokultúrában, vagy búzával, szudánifűvel, szójával, árpával és 

kukoricával váltakozva. A hároméves rotáció szemescirok, ugar és búza termesztésével az olyan területeken 

népszerű, ahol az őszi búza számára az ugaroltatás jelenti a kívánatos talajelőkészítést. A monokultúrával 

összehasonlítva a Great Plains déli területein ugar, őszi kalászos gabona, tehénborsó vagy gyapot vetésváltásban 

a cirok hozama jobb. Az ugarterület által megőrzött nedvességet a cirok jól hasznosítja. Az ugaroltatás utáni 

hozam Kansas állam nyugati részén akár 75%-kal is magasabb volt, mint a folyamatosan cirokkal bevetett 

területen. Nebraskában végzett kutatások azt igazolták, hogy a cirok jól reagál a szója elővetemény által a 

talajban hagyott nitrogénre. Kalifornia és Arizona déli, öntözött területein a cirok búza vagy árpa után 

következik ugyanabban az évben és valamilyen tavaszi vetésű növény követi. 

A cirok kizsigereli a talajt. Ez főleg akkor szembetűnő, ha őszi vetésű gabonát vetnek közvetlenül utána. Hays-

ben, Kansas államban az átlagos búzahozam 257 kg/ha-ral alacsonyabb volt cirok, mint a kukorica után. 

Georgiában a szemescirok után vetett őszi búza hozama kissé alacsonyabb volt, mint szója után vetve. A cirok 

elővetemény kedvezőtlen hatásait egyrészt a cirok nagy tűrőképessége okozza, ugyanis addig nő, amíg a fagy el 

nem pusztítja. Így a cirok a többi növényhez képest jobban kimeríti a talaj nedvességtartalmát. 

A cirkot követő növények öntözött körülmények között és megfelelő nedvességű talajban is károsodnak. Ennek 

oka a cirok gyökerének és tarlómaradványának nagy cukortartalma. A különböző cirokfajták száraz gyökereinek 

cukortartalma éréskor 15 és 55 % közötti. A kukoricafajtáknál ez az érték az 1 alattitól a 4.5 % között van. Ez a 

cukortartalom energiát szolgáltat a talaj olyan mikroorganizmusai számára, melyek elszaporodnak és a 

növénnyel versengenek a talaj nitrogén tartalmáért, így kedvezőtlenül befolyásolják a növekedést. Ez az állapot 

csupán néhány hónapig tart, vagy amíg a cirok tarlómaradványa le nem bomlik. A talajba bedolgozott őrölt 

cirok gyökerek a kukoricánál nagyobb mértékben csökkentették a nitrogén felhalmozódást és a baktériumok 

fejlődését. 
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A cirok elővetemény kedvezőtlen hatása öntözött területen kiküszöbölhető nitrogénműtrágyák kijuttatásával, 

istállótrágyázással vagy pillangós zöldtrágyával. Kaliforniában a lucerna és a görögszéna gyakorlatilag rendesen 

fejlődött cirok elővetemény után. A cirok elővetemény káros hatása száraz területen csökkenhető, ha a talajt a 

következő évben parlagon hagyják, vagy ha májusban és júniusban tavaszi növényeket vetnek a cirok után. Erre 

az időre a felvehető nitrátok akkumulálódnak, és a cirok által kiszárított talaj nedvességtartalma is helyreáll a 

csapadékmennyiségnek köszönhetően. 

Magyarországon a takarmánycirkok vetésváltása komoly figyelmet érdemel. Általában nem jó elővetemények 

más növény számára, mert nagyon kiszárítják a talajt. Az előveteményük kukorica, silókukorica is lehet. 

Nagyobb vízigényű kultúrákat (cukorrépa, lucerna, kender, stb.) takarmánycirkok után ne termesszünk. 

A szemescirkot a gyengébb termékenységű talajokon termesztik, ahol a kukoricát már nem lehet eredményesek 

termeszteni, még a monokultúrás termesztése is szóba jöhet 

3. A cirok termesztése 

Magágykészítés 

Csapadékos és öntözött területeken a magágykészítés hagyományosan tárcsázással történik. Középkötött 

talajokon az alapos talajelőkészítés akár 25-30 %-kal is növelheti a hozamokat. A meleg, aprómorzsás magágy 

elengedhetetlen feltétel a jó csírázáshoz. Vetés előtt érdemes a táblát gyommentesíteni. A félszáraz területek 

nagy részén a tarló mulch meghagyását vagy egymenetes tárcsázási módszereket alkalmaznak. Kansasban egy 

többféle talajon végzett tartamkísérlet alapján a szemescirok hozama hasonlónak bizonyult a művelés nélküli, 

csökkentett művelésű és a hagyományos művelési módszereknél. 

Vetési módszerek 

A szemescirok és a szálastakarmány vagy szilázs céljára termesztett cirok sortávolsága általában 0,5-1 m. 

Eszköze a cirok vetőgép vagy más típusú sorvetőgép a cirok számára szükséges speciális lemezzel ellátva. A 

keskeny barázda kívánatos. A művelés nélküli módszer megőrzi a talaj nedvességtartalmát. Egyes cirokféléket 

vetőbarázdába vetnek 36-54 cm távolságra. A száraz körülményeket kivéve az ilyen keskeny sortávolság a 

kívánatos 1 m távolságig a megfelelő állománysűrűséghez. A keskenyebb sorok kiegyensúlyozottabb 

növényeloszlást tesznek lehetővé; a napsugarak jobban érik a növényt, ugyanakkor az árnyékolás jobb, így a 

gyomelnyomó képesség nagyobb és a talajpárolgás kisebb. Csapadékos és öntözött körülmények között a 

keskenyebb sortávolság mellett nagyobb hozam érhető el. 

A keskenyebb sortávolságra vetéshez szükséges az ehhez megfelelő talajművelő eszközök megléte, vagy 

bizonyos növénymagasság elérésekor a gyomirtószerek alkalmazása. Az öntözés, lecsapolás és ápolás 

elősegítésére a cirok ágyásokba dupla sorokba is vethető. A páros sorok távolsága 30-36 cm, az ágyások 

távolsága 1 m. 

A hektáronkénti magmennyiség a magágy minőségétől, a mag csíraképességétől, méretétől, és a vetési időszak 

időjárási viszonyaitól függ. Nagy csírázóképességű mag esetén a laboratóriumi körülmények és a táblán 

megfigyelt csírázási értékek között akár 30-50 % eltérés is lehet. Ha a laboratóriumi körülmények között mért 

csírázási érték 85% vagy ez alatt van, a táblán ettől az értéktől nagy negatív eltérés várható. A magok 

csávázásával akár 75 % csírázási % is elérhető. 

A maximális hozamot biztosító tőtávolság a hibrid vagy fajta bokrosodási habitusától függ. A kevésbé 

bokrosodó szemescirkokat sűrűbben vetik. A termesztők gyakran kg/ha értékben adják meg a vetési sűrűséget, 

de a mag/ha érték pontosabb. A cirok hibridek csíraszáma nagy változatosságot mutat, 55000 és 91000 tő/ha 

között változik. Az olyan területeken, ahol az évi csapadékmennyiség 510 mm-nél kevesebb, az ajánlott tőszám 

59300/ha Kansasban és 79000/ha Texasban. Az öntözött cirok tőszámsűrűsége 247000/ha és 296000/ha között 

van. 

A legmagasabb szálastakarmány hozam eléréséhez 1 m-es sortávolságnál a tőtávolság max. 10-15 cm. A 

cukorcirok típusú cirkot a félszáraz területeken szálastakarmánynak vagy szilázsnak sorba vetve termesztik. 

Kivetett magmennyisége általában 4,5-5,6 kg/ha, de csapadékos területeken vagy öntözött körülmények között 

6,7-9 kg/ha is lehet. A sűrű sorokban vetőgéppel vetett cirok szénahozama 17 és 84 kg/ha kivetett 

magmennyiség között nem változik jelentősen. Szálastakarmány célból termesztve az ajánlott magmennyiség 34 
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kg/ha a Great Plains 100. hosszúsági fokától nyugatra, 50 kg/ha a 98. és a 100. hosszúsági fok között és 67-84 

kg/ha a 98. hosszúsági foktól keletre. 

A cirok vetési mélysége általában 2,5-5 cm, ez a mélység biztosítja a jó talaj-mag kapcsolatot. 18 ºC alatti 

talajhőmérsékletnél a csírázási arány és a csírázási erélye csökken, és szintén csökkenti a túl mélyre vetés (6,35 

cm). 

A cirok hozama általában akkor a legmagasabb, ha a növény nem sokkal az első fagy beállta előtt eléri 

érettségét. Ehhez a korai fajtákat későn, a hosszú tenyészidejű fajtákat pedig korán kell elvetni. 

A vetési idő akkor optimális, amikor a talajhőmérséklet legalább 18 ºC, vagyis a csírázás és a növekedés kezdeti 

szakaszában a talaj hőmérséklete viszonylag magas (21-26 ºC), és a virágzás és szemtelítődés nem a 

legmagasabb hőmérsékletű időszakra esik. A szemescirok termesztés legdélebbi területein a növény február 

végétől augusztusig vethető és jó eséllyel be is érik. A terület északi részén a talaj nem melegszik fel május 15. 

előtt. Az USA középső és déli-középső területein a cirok vetésére a legkedvezőbb időszak május 15. és július 1. 

közé esik. A cirokmuslica által sújtott területektől eltekintve minden területre általánosan jellemző, hogy a cirok 

vetése a kukorica hagyományos vetésideje után legalább két héttel kezdődjön. Ahol a Blissus leucopterus jelen 

van, a lehető legkorábbi vetésidőt kell alkalmazni. 

Arizona és Kalifornia déli, öntözött területein a legjobb hozamokat a júliusi vetések adták. A középkései 

vetésnél jobb állomány, magasabb szár, nagyobb buga és rövidebb tenyészidő érhető el, mint a korai vetésnél. 

Amennyiben a biztonságos beérés érdekében a szükségesnél korábbi vetést alkalmaznak, a növény növekedése 

csökken. A korai vetés esetenként kívánatos lehet, így a betakarítás nem esik egybe más növények 

betakarításával, és a cirok időben lekerülhet a tábláról helyet adva más növénynek. A vetőmagnak termesztett 

cirok a kemény fagyok beállta előtt érjen be, mert 25 % vagy afölötti nedvesség tartalomnál a fagy csökkenti a 

csírázást. 

Magyarországon a vetési módok az alábbiak: 

• A szudánifüvet dupla gabona sortávolságra 1-1,5 millió hektáronkénti csíraszámmal, 3-5 cm mélyen vetik. 

• A silócirkot és a szemescirkot kapás sortávolságra (50-60 cm), a szemescirkot 250-400 ezer, de egyes laza, 

szétterülő bugájú hibridet ettől nagyobb tőszámmal is lehet termeszteni. 

• A silócirkot általában 300-400 ezer csíraszámmal vetik, 3-5 cm mélyen. 

Gyomirtás 

A széles sortávra vetett cirokállományok gyommentesítéséhez 2-4 művelés szükséges. Ágyásos vetésnél 

kevesebb művelés szükséges, mint sík vetésnél. A keskeny vagy széles sortávra vetett cirok sorai rotációs 

kapával művelhetők a hajtások megjelenése előtt, majd nem sokkal utána. 

Mivel érzékenyebb a kemikáliákra, a ciroknál kevesebb gyomirtószer alkalmazható, mint a kukoricánál. 

Általánosan használt kelés előtti gyomirtószerek az atrazin, az alachor, a metolachlor és a dimenthenamid. Kelés 

utáni herbicidek a 2, 4-D, a dicamba és a bromoxynil. A kelés utáni gyomirtószereket a növény korai vegetatív 

szakaszában kell alkalmazni. 

Öntözés 

A cirok maximális hozamának eléréséhez 500-650 mm víz szükséges talajnedvesség, csapadék vagy öntözés 

formájában. Ebből a mennyiségből 200-500 mm-t az öntözés fedez a mérsékelten csapadékos, félszáraz és 

száraz területeken. Mivel a cirok kiterjedt gyökérrendszerrel rendelkezik, a vetés előtti öntözés - a szántóföldi 

vízkapacitási értékig telítve a talajt 2 m-es mélységig - csökkentheti a nyári öntözések számát. Maximális 

vízfelhasználás figyelhető meg a kalászolás fázisában, amikor a növény 3-4 nap alatt akár 25 mm vizet is 

felhasználhat. A vízfelhasználás egyenes arányban növekszik a hozammal. 

Betakarítás 

A szemescirokot általában kombájnnal takarítják be. A kombájnra szerelt speciális adapter segítségével 

betakarításkor a bugák egy része megmenthető. A vágórészre szerelt kalászemelők felemelik a megdőlt szárakat. 

A mag akkor érett, amikor a szemek színe egységes, kezdenek keményedni és az embrió alapján fekete réteg 

látható. Éréskor a szem 18-20 % nedvességet tartalmaz. Érdemes várni a betakarítással addig, amíg a 
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nedvességtartalom 13 %-ra vagy az alá csökken, ellenkező esetben a magok szárítása szükséges. A legolcsóbb 

szárítási mód, ha a kicsépelt szemeket hosszú, alacsony halmokba rakjuk egy tiszta és száraz területen. Gyakran 

alkalmaznak mesterséges szárítást. A betakarítás előtt deszikkánsokkal is szárítható ki a növény. Ha komoly 

fagyot után néhány napos száraz időszak következik, a szem nedvességtartalma általában annyira lecsökken, 

hogy már biztonságosan betakarítható és tárolható. 

Amennyiben szálastakarmányként kívánják hasznosítani, a cirok magjának megfelelően érettnek kell lennie a 

következő okokból: 1) szárazanyag tartalomban mért legnagyobb hozam érett növények betakarításával érhető 

el, 2) a takarmány így emészthetőbb, 3) a növény kevesebb kéksavat tartalmaz, és 4) az érett cirokból készített 

szilázs szárazabb, így kevesebb savat tartalmaz. A cirok összes szárazanyag tartalma az első bugahányástól az 

érésig akár 40 %-kal is nőhet. 

A sorba vetett, szálastakarmánynak termesztett cirkok, mint a cirok-szudánifű hibridek betakarítása rendrakó 

gépekkel történik. A vastag, lédús szár miatt a cirok szárából nehézkes bálát készíteni, kivéve, ha a rendrakás 

során szársértővel kezelték. A szálastakarmánynak vetett cirkot a betakarítás előtt lehetőleg hagyjuk magot 

hozni, kivéve, ha komoly fagykár érte és nem fog buga fejlődni. 

Betakarítás Magyarországon a három takarmányciroknál meglehetősen eltérő: 

• A szudánifüvet 1 m fölött, de bugahányás előtt először június végén, másodszor augusztus végén lehet 

betakarítani, zölden, silóként vagy szenázsként is etethető. 1 méter alatt mérgező, bugahányás idején viszont 

az emészthetetlen rosttartalma nő meg nagymértékben, ennek következtében csökken az emészthetősége. 

• A silócirkot a szem viaszérésében kell betakarítani, szára lédús, nem vénül le, viaszérésben adja a legnagyobb 

tömeget. Silóként használják fel a kérődzők takarmányozására. 

A szemescirkot teljes érésben kell betakarítani, 16-18 %-os szemnedvessé tartalomnál, azonnal szárításra kell 

vinni, mert gyorsan befülled. Abraktakarmányként hasznosítják. 

4. A szudánifű termesztése 

A szudánifű kismértékben elviseli a szárazságot, de a többi cirokhoz hasonlóan érzékeny a hidegre. A nagyon 

korai fajtákat kivéve megmarad olyan területeken is, ahol a tenyészév a többi ciroktípus számára túl rövid. 

A szudánifű termesztése hasonló a többi cirokéhoz. Vetését a talaj felmelegedése után kell kezdeni, általában a 

kukorica vetése után két nappal. A vetés ideje legdélebbről észak felé haladva április 1. és július 1. közé esik. 

Legeltetésre vagy szénaként történő felhasználásra a szudánifüvet gyakran kis sortávolságra vetik, de a 

délnyugati félszáraz területeken minden felhasználási célra sorba vetést alkalmaznak. Mivel a növény jól 

bokrosodik, a területegységre eső vegetatív tömeg végül szinte ugyanakkora lesz minden állománysűrűségi 

értéknél. Csapadékos körülmények között az átlagos magmennyiség 22-28 kg/ha, ugyanez az érték félszáraz 

körülmények között 17-22 kg/ha. 91-112 cm közötti sortávolságra vetve 2,2 – 4,5 kg/ha kivetett magmennyiség 

ad megfelelő állomány. 

A szudánifüvet gyakran az első bugák megjelenésekor vágják le szénának, ilyenkor nagyobb az emészthetősége. 

Általában két növedék is betakarítható, bár kedvező feltételek mellett három vagy akár négy is betakarítható 

lenne. Általában az első betakarítás hozama takarmányként, a másodiké pedig vetőmagként kerül hasznosításra. 

A vetőmagnak termesztett cirkot általában rendrakógéppel takarítják be. A betakarítás legkedvezőbb ideje, 

amikor a magok nagy része érettnek tűnik és a mag még nem pereg. Szalmája a gyepszénával egyenlő értékű. 

5. A Johnson-fű, mint termesztett növény 

A Johnson-fű olyan kártékony gyomnövénynek számít, hogy fontosságáról, mint legelőfű és szálastakarmány 

gyakran elfelejtkeznek. A déli államok évelő szénanövénye, ezeken a területeken legeltetésre is gyakran 

használják. A Johnson-fű széles körben elterjed délen, és a 38. szélességi körtől az Atlanti partvidéktől a 

Colorado-i határig. Még északabbra is megtalálható a Potomac és az Ohio folyók völgyében, valamint 

Kalifornia, Oregon és Washington államokban. A Johnson-füvet ritkán vetik. Általában kultúrnövények 

magjával vagy a legeltetett állatok közreműködésével terjed. 

A Jonhnson-füvet 1696-ban egy szíriai településen, Aleppóban gyűjtötték. Európában és Észak-Afrikában a mai 

napig aleppói fű vagy aleppói cirok néven is ismerik. Valószínűleg Európa, Afrika és Ázsia mediterrán tengerrel 
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határos parti területeiről származik, ahonnan kelet felé Indiáig terjedt el. Dél-Karolinába Törökországból került 

1830-ban. Tíz évvel később a Selma-ból, Alabamából származó William. A. Johnson ezredes terjesztette el, neki 

köszönheti nevét is. Gyomosító hatása ellenére még 1890-ben is kultúrnövényként ajánlotta termesztésre számos 

mezőgazdasági hatóság, majd a szélerózió csökkentésére termesztése ismét előtérbe került 1935-ben. 

A Johnson-fű a buja árterületeken fordul elő leggyakrabban és itt a legéletképesebb. A területet két-három 

évente felszántják, feltörik és a régi tarlómaradványokat a talajba forgatják. Így ideiglenesen megtisztítva a 

területet stimulálják az új növények fejlődését a rizómákból. Esetenként őszi zabot is vetnek, melyet tavasz 

végén takarítanak be, ezután Johnson-fű termeszthető szénaként történő felhasználásra. Ha a táblát más 

növények termesztésére szeretnék használni, a Johnson-füvet a gyökerek és rizómák tápanyagraktárának 

kiürítése céljából és az új szárak vagy rizómák fejlődését gátolandó lelegeltetik vagy rendszeresen lekaszálják. 

Az ilyen körülmények között képződött rizómák sekélyen gyökereznek. Ezután a földet tavasszal felszántják és 

a célnövénnyel bevetik, vagy nyáron ugaron hagyják. Ilyen feltételek mellett a Johnson-fű állományban 

kéthetente végzett összesen 6 kultivátorozás hatására félszáraz területeken kipusztul; csapadékos területen ehhez 

10-15 kultivátorozás szükséges. A rizómák általában a virágzás után fejlődnek ki. A rizómák és a gyökerek csak 

egy évig élnek. A megfelelő herbiciddel végzett ismételt kezelések segíthetnek a növény ismételt elszaporodása 

ellen. 

A Johnson-füvet virágzás előtt takarítják be, hogy megakadályozzák a magok pergését. 

6. A cirok felhasználása 

Takarmányként történő felhasználás 

Ázsia és Afrika trópusi területein a cirokot élelmiszerként hasznosítják. Más területeken állati takarmánynak 

termesztik. 

A cirok összetétele a kukoricáéhoz hasonló azzal a különbséggel, hogy fehérjetartalma kissé magasabb, 

zsírtartalma pedig valamivel alacsonyabb. A cirok hibridek és fajták emészthetősége az állatokkal való etetés 

során jelentősen különbözik, de általában a kukorica emészthetőségénél alacsonyabb. A barna magvú 

(madárkártétel ellen rezisztens) típusok tannin tartalma nagy. Ha takarmányuk ciroktartalma 50% volt, a tannint 

1,6 %-nál nagyobb mennyiségben tartalmazó cirokfajták etetésekor a csirkék növekedése lelassult. A cirok, mint 

gluténtartalmú takarmány tannin tartalma különösen magas, mivel tartalmazza a tannintartalmú maghéjat. 

További emészthetőségi kísérletek kimutatták, hogy minden további 1 % tannin 4%-kal csökkentette az 

emészthető szárazanyag tartalmat. Mára már magas lizin és alacsony tannintartalmú fajtákat nemesítettek. 

Az emészthetőség növelése érdekében a cirok magját etetés előtt őrölni, előgőzölni és pelyhesíteni, pattogatni 

vagy szárítani kell. Tejhasznú tehenek vagy hízójuhok takarmányozásakor általánosan 1 kg cirok 

tápanyagtartalma kb. 1 kg kukoricáéval egyenlő. Hízómarhák és sertések takarmányozásához a cirok 

tápanyagtartalma 95%-a a kukoricának. 

A cirok, mint szálastakarmány etetésekor szemestakarmány, pillangós széna vagy fehérjetartalmú liszt 

kiegészítés szükséges. A cirok szilázs összetétele többé-kevésbé megegyezik a kukoricáéval. A két szilázs 

takarmányértéke függ a nedvességtartalomtól és a szemek arányától a takarmányban. Ha ez a két tényező 

megegyezik is, a kukoricaszilázs takarmányértéke még mindig nagyobb, mert a kukoricaszem puhább és a 

bélrendszerben jobban felszívódik. A cirok-szudánifű hibridek tápértéke a kukorica tápértékének 90%-a. 

A cukorcirok és a szudánifű más fűszénánál keményebbek, fehérje és hamutartalmuk magasabb, zsír- és 

nyersrost tartalmuk alacsonyabb, de kémiai összetételük hasonló. Ennek oka, hogy általában korábbi érési 

szakaszban takarítják be. 

A cirok ipari felhasználása 

A cirkot gyakran a kukorica helyett alkalmazzák a sör- és maláta, valamint az alkoholiparban. A II. világháború 

alatt a viaszos fajták magjából vonták ki a keményítőt a tapiókapuding helyettesítéséhez. Az ipari felhasználás 

legfontosabb területei a keményítő, glükóz, szirup olaj, gluténtakarmányok és egyéb olyan termékek, melyek a 

kukorica nedves őrlésekor keletkeznek. A cirok lisztjét ragasztókhoz alkalmazzák. Takarmányozáshoz a teljes 

cukorcirok növényt feldarabolják, dehidratálják, megőrlik és pelletálják. 

Szirup 
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Azokon a területeken, ahol cukornád vagy cukorrépa nem termeszthető, a cirkot szirup vagy melasz 

készítéséhez is felhasználják. A szirupgyártásra termesztett cirok betakarítása hasonló a kukoricához. A 

szirupgyártásra termesztett cukorcirkot akkor vágják le, amikor majdnem érett, de leghamarabb a 

tésztakeménység fázisában. A felső internóduszok és a kocsány nedvének keményítő és ásványi anyag tartalma 

magasabb, mint a száré. A szárakról levágják a bugát, majd feldarabolják. Ezután ventilátorok a leveleket 

kifújják. Jó minőségű szirup készíthető egész szárakból, melyeket zúzás előtt 6 napig tároltak. A lehántolt szárat 

forgó hornyolt vashengerek között szétzúzzák és a nedvességet kisajtolják egy 3 (esetenként 2) hengeres 

présben. A leszűrt préslevelet néha ülepedni hagyják, majd egy bepárló üstbe töltik, ahol 70 % cukortartalmú 

szirupot főznek belőle. Főzés közben a préslevet folyamatosan lefölözik, így a tetején összegyűlt klorofill, 

talajszemcsék, növényi részek, fehérjék, mézga, zsír és viasz eltávolíthatók. A savas préslé semlegesítésére és a 

szennyeződések kicsapatására a részben bepárolt félkész szirupot gyakran mésszel, agyagtartalmú 

készítményekkel vagy foszforsavval kezelik. A maláta diasztáz enzimmel történő kezelés glükózzá hidrolizálja a 

keményítőt és megakadályozza a 0,5-3 % keményítőt tartalmazó szirup besűrűsödését (zselatinizálódását). A 

kezelés végeredményeként 70% cukortartalmú koncentrált szirupot kapunk. Esetenként egy másik enzimet, az 

invertázt tartalmazó élesztőkivonatot is adnak a sziruphoz. Ennek célja a szukróz egy részének átalakítása 

dextrózzá (glükózzá) és levulózzá (szőlőcukor), ezáltal megakadályozva a kristályosodást (cukrosodást). A 

megfelelő feltételek mellett termesztett jó minőségű cukorcirokból készült préslé 13-17% cukrot tartalmaz, 

melyből 10-14 % szukróz. 

Jó minőségű táblán a cirok termése 34 t/ha friss ciroknövény és 22 t/ha hántolt szár. Egy tonna hántolt szárból 

316-544 kg préslé vagy 30-76 l szirup készül. A hektáronkénti átlagos szirup hozam 748 l/ha. A cukorcirok 

típusú cirokból készült szirup jellegzetes illatát és ízét a lében lévő szerves savaknak köszönheti. A szirup 

gazdagon tartalmaz vasat, főleg ha bepárlását vasból készült fazékban vagy főzőedényben végezték. A cirok 

szirupot gyakran melaszként emlegetik, tévesen, a melasz ugyanis a cukorgyártás mellékterméke. A cirok szirup 

iparág 1920-ban érte el maximumát. Manapság a szirupot feldolgozó és értékesítő gazdaságok csak kis területen 

termesztik a cirkot. 

Cukor 

A cirokra épült cukoripar megalapozása mindezidáig nem volt sikeres. Ennek oka, hogy bizonyos nehézségek és 

korlátozó tényezők miatt a cukor előállítása cirokból drágább, mint a cukorrépa vagy cukornád feldolgozásakor. 

1890-ben Kansas és New-Jersey környékén ipari mennyiségben állítottak elő cirokból cukrot. 1878 és 1893 

között, majd 1935 és 1941 között ismételten kiterjedt kutatásokat végeztek a cirokból készült cukor gyártására 

vonatkozóan. A cukor kristályosítása csak a keményítő és az akonitsav kristályainak centrifugálással történő 

eltávolítása után hatékony. Amint elérik a megfelelő fázist, a szárakat azonnal be kell takarítani, máskülönben a 

szukróz tartalmuk csökkenhet, mivel dextrózzá és levulózzá alakul át. A 4-5 hónapon keresztül termesztett cirok 

hozama nyilvánvalóan alacsonyabb, mint a 8-14 hónapig termesztett cukornádé. 

Korábban érdeklődés mutatkozott a cirok ethanol gyártásra történő termesztése iránt, de napjainkban az egyéb 

felhasználási módok gazdaságosabbak. 

7. Betegségek 

Az USA-ban a cirok legfontosabb betegségei az üszög, a levélfoltosság- és rothadás, valamint a szárrothadás. A 

keleti félgömbön más betegségek okoznak kárt. A mai fajták a hagyományos fajtákhoz képest sokkal 

ellenállóbbak a betegségekkel szemben. 

Szem üszkösség 

A szem üszkösség csökkentheti a termést, de viszonylag kisebb kárt okoz a szálastakarmány hozamban. A 

cukorcirok, a kafircirok és a seprűcirok fajtái mind veszélyeztetettek. A fertőzött magkezdemények sötét színű 

spóratömeggé válnak. A Sporisorium sorghi és a S. cruenta ellen a vetőmag csávázásával védekezhetünk. Egyes 

hibridek és fajták ellenállnak az üszög különféle fajtáinak. 

Buga üszkösség 

A buga üszkösségét a Sporisorium holci-sorghi gomba okozza. A buga helyett spóratömeg alakul ki. A spórák a 

talajból és néha a magon keresztül fertőznek. Az olyan táblákról, ahol a betegség gyakori, kerülni kell a 

vetőmag gyűjtését. Talajból indult fertőzés esetén a csávázás nem nyújt védelmet. A fertőzött növények 

eltávolítása és elégetése megakadályozza a talaj újrafertőződését. 
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Cirok anyarozs betegsége 

A cirok anyarozs betegsége (Claviceps africana), vagy más néven „sugary disease” korábban csak Afrikában és 

Ázsiában okozott problémát, míg néhány évvel ezelőtt Brazíliában meg nem jelent. Először 1977-ben 

találkoztak vele a Rio Grande völgyében. A kórokozó megfertőzi a virágot és megakadályozza a megporzást. 

Ezután a kórokozó megtelepszik a magház helyén és ragacsos folyadékot bocsát ki, amely a bugáról párás 

időben lecsöpög. Száraz időben a váladék kristályos tömeggé szilárdul. A kezdeti inokulum a fertőzött 

magokból alakul ki, de a spórák a széllel nagy távolságra is eljutnak. A magok gombaölőszeres kezelése segít a 

fertőzés kezdeténél. 

Gyökér- és szárrothadás 

A gyökérrothadás, mely a növény gyökereit és gyökérnyakát támadja meg, korábban egyes fajtáknál súlyos 

veszteségeket okozott, de a fogékony fajták helyett ma már rezisztens vonalakat és fajtákat termesztenek. A 

betegséget egy széles körben elterjedt talajból fertőző vírus, a Periconia circinati okozza. A szenes rothadás a 

szár alapját és a nagyobb gyökereket támadja meg, a szárbél rothadását okozza, így az elhajlik. A betegség 

kártétele kisebb, ha a talaj nedvességtartalma magas és a cirok vetése később történik, lehetővé téve, hogy a 

növény az enyhe, kedvező őszi időjárás alatt beérjen. 

Levélfoltosság 

A bakteriális levélfoltosság tünetei a sávok (Pseudomonas andrapogonis), foltok (Pseudomonas syringae), és 

csíkok (Xanthomonas campestris pv. Holcicola). A Ramulisopra sorghi által kiváltott gombás levélfoltosság 

kormos csíkokat okoz; az Ascochyta sorghina rücskös felületű foltokat; a Colletotrichum graminicola 

antraknózist; a Setosphaeria turcica levélfoltosságot, a Gleocercospora sorghi sávos levélfoltosságot; a 

Cercospora sorghi szürke levélfoltosságot; a Puccinia purpurea rozsdát okoz. 

Egyéb betegségek 

A cirok egyéb betegségei a Rhizoctonia solani által okozott szárrothadás, a Colletotrichum fajok által okozott 

antraknózisos szárrothadás és vörös rothadás; a Sclerospora fajok által okozott peronoszpóra és a Sclerospora 

sorghi által okozott bolondfej betegség. 

A kukorica törpe mozaikvírus a Johnsonfűben telel át és levéltetvek közvetítésével kerül a cirokra. 

A gyengeség nem valódi betegség, hanem a buga alsó részének rothadása. Ezt megelőzően a szár felső része 

megáll a növekedésben és száradni kezd. Az érett bugák lehajlanak és kárba vesznek. 

8. Rovarkártevők 

Az USA-ban a cirok állományokban legnagyobb veszteséget okozó kártevők a zöld levéltetű, a „Blissus 

leucopterus”, a cirokmuslica, a kukorica-levéltetű, a gyapottok bagolylepke hernyója, és az amerikai szövőlepke 

hernyója. 

Zöld levéltetű 

A zöld levéltetű (Schizaphis graminum) teste világoszöld, háta közepén sötétzöld csíkkal. A lábak vége, a 

szívócső és a csápok nagy része fekete. A szárnyas formák sötétebbek, mint a szárny nélküliek. A zöld levéltetű 

leggyakrabban a ciroklevelek alsó részein táplálkozik, de megtalálhatók az örvös hajtásokon is. Kansas állam 

déli régiójától északra ritkán telel át, itt azonban az őszi búza jelentős kártevője, elsősorban akkor, ha az enyhe 

tél lehetővé teszi az áttelelést. A kora tavaszi déli szelekkel a szárnyas alakok északabbra is eljutnak, és a búzát 

és egyéb kalászos gabonát fertőzik. A kis szemű növényekben kevés kárt tesznek. Nyár elején támadják meg a 

cirkot. Nebraskában és más államokban végzett kísérletek azt mutatják, hogy a szárnyas levéltetvek nagyobb 

valószínűséggel támadják meg a kopár táblákat, mint azokat, amelyeken a tarlómaradványok mennyisége 

nagyobb. 

Néhány más gabona levéltetűvel ellentétben a zöld levéltetű által kiválasztott nyál toxikus a növényre. A toxin 

elpusztítja a növényi sejteket, melynek következtében a leveleken vöröses foltokkal tarkított sárga elszíneződés 

figyelhető meg. A vörös elszíneződés a fogékony fajtáknál még szembetűnőbb. Az eredmény 

állományveszteség, csökkent életképesség, rosszul telítődött buga, alacsony hektolitertömeg és végül 

alacsonyabb hozam. 
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Genetikai rezisztenciát is kialakítottak a zöld levéltetű ellen, de a kártevő biotípusai folyamatosan legyőzik a 

fajta rezisztenciáját. Az Integrált Kártevőirtás (IPM) rendszerét alkalmazva a biológiai védekezés esetenként 

eredményes lehet. 

Blissus leucopterus 

A poloskákhoz tartozó Blissus leucopterus a cirok levelein és a levélnyelein szívogató bodobács. A rovar a 

kalászos gabonákról kerül betakarítás után a cirokra. Kansas államban és tőle északra általában másznak, de 

később szárnyakat növesztenek és átrepülnek a cirokra, párzanak, majd petéket raknak. A petékből kikelt 

második generáció tovább károsítja a cirkot. A déli államokban ősszel egy harmadik generáció is kikel. A 

legnagyobb kárt száraz években okozzák; a hűvös, csapadékos időben elpusztulnak. A kalászos gabonák és a 

cirok táblái között végzett rovarölőszeres permetezés hasznos lehet, amíg a rovarok szárnyai ki nem nőttek. 

Kansas középső részétől délre a rovarok szárnyai már kifejlődnek, mire a kalászos gabonatáblákat learatják. 

Ilyenkor a táblák közötti mezsgyék permetezése hatástalan, de korai vetéssel, ellenálló fajták alkalmazásával 

vagy rovarölőszerek kijuttatásával a kár csökkenthető. Az imágó a füvek gyökércsomóiban vagy a 

tarlómaradványban telel át. 

A cirok különböző fajtái és hibridjei különböző mértékben érzékenyek a Blissus leucopterus kártételére. 

Cirokmuslica 

A cirokmuslica (Stenodiplosis sorghicola) a déli államokban gyakori. Korábban ellehetetlenítette a terület 

ciroktermesztését, de később az általa okozott kár mérséklődött. Ennek oka, hogy a cirok hozama nagyobb és 

muslica természetes ellenségeinek száma megnőtt. A muslica kis méretű, vörös testű légy. Petéit a virágzás 

időszakában rakja a toklász alá. A petékből kis fehér lárvák kelnek ki, melyek a magház nedvét szívogatják és 

megakadályozzák a mag kifejlődését. Kedvező körülmények között 14-20 naponta új generációjuk kel ki. A 

lárva a fejlődő magot károsítja. 

Tavasszal a muslica a Johnson-füvet károsítja, és bugahányáskor telepszik át a cirokra, melynek minden fajtáját 

károsítják. A rovar a cirok bugában, a Johnson-füvön vagy a tarlómaradványon telel át lárvaalakban. Az egyik 

védekezési mód ellenük a nagyon korai vetés, ezáltal a virágzás még a cirokmuslica tömeges megjelenése előtt 

megtörténik. Rovarölőszeres kezelésnél több alkalmazás is szükséges. 

Egyéb kártevők 

Egyes években a zöld kukorica-levéltetű (Rhopalosiphum maidis) komoly károkat okoz, ilyenkor nagy számban 

találhatók a begöndörödött levélben. Megakadályozza, hogy a buga kinőjön a hüvelyből. A levéltetvek által 

kiválasztott mézharmat ragacsos masszát alkot a bugán, és penészesedést okozat, lehetetlenné téve a jó 

minőségű mag előállítását. 

A cirok molylepke (Nola sorghiella) időszakosan okozhat károkat; elsősorban kései vetésű állományokban 

elpusztítja a fejlődő szemeket. Az Oligonychus pratensis atka toleránssá vált a peszticidekkel szemben és főként 

Texas államban károsítja a cirkot. 

A kabócák kis kárt okoznak a cirokban még akkor is, ha a kukoricát teljesen elpusztítják. Ugyanakkor egyes 

cirokfajták leveleit szívesen fogyasztják. A kabócák megrághatják a fejlődő szemeket, de rovarölőszerekkel 

védekezhetünk ellenük. Afrikában és Ázsiában további kártevők is előfordulnak. 

A cirok kártevői ellen alkalmazott biológiai védekezés módszerei 

A cirok kártevőinek számos természetes ellensége ismert, melyekkel hatékony az Integrált Kártevőirtás (IPM) 

rendszerén belül védelem érhető el. A sikeres biológiai védekezés alkalmazásakor a peszticidek alkalmazása 

csak akkor megengedett, ha a többi módszer kudarcot vallott. 

A cirok kártevőinak természetes és bevált ellenségei a különböző katicabogárfajok. A katicabogár a levéltetvek 

ellen is hatékony. Leggyakoribb fajai a tizenkétpettyes katicabogár (Coleomegilla maculata) és a hétpettyes 

katicabogár (Coccinella septempunctata). A közönséges fályolka (Chrysoperla carnea) szintén levéltetvekkel és 

más puhatestű rovarokkal táplálkozik. A cirok kártevőinek parazitái közé tartoznak a zengőlégy és a kéksávos 

légivadász. 

Egy parazita életmódot folytató darázs, a Lysiphlebus testaciepes a zöld levéltetvek közé rakja petéit és lárvája 

ezekkel táplálkozik. A Blissus leucopterus ellen a Beauveria bassiana gombával lehet védekezni. 
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Magyarországon a cirok betegségei és fontosabb kártevői az alábbiak: 

A vírusos betegségek közül a kukorica csíkos mozaikvírusa, baktériumos betegsége a vöröscsíkosság, 

levélfoltosság. A gombás betegségek közül csírakori fertőzést okozhat a Fusarium, az Aspergillus és Pythium 

fajok. A gombás fertőzések okozta csírapusztulás fokozottan jelentkezhet hideg talajba történő vetésnél. Ellenük 

csávázással lehet védekezni. Előfordul még a levélpettyesedés, cerkospóra Shorgi gomba okozza. 

A kártevők közül a talajlakó drótférgek, cserebogár pajorok, ellenük talajfertőtlenítéssel védekezhetünk, ha 

szükséges. 

Tenyészidőben a levéltetvek, poloskák, takácsatkák és a kukoricamoly okozhat kárt. 

Figure 14.2.  

 

Figure 14.3.  
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Chapter 15. Rizs I. 

1. A rizs gazdasági jelentőség 

A rizs (Oryza sativa) a világnépesség felének fő táplálékforrása. A hántolatlan rizs termésmennyisége 2000-

2003 között 589 millió tonna volt. A rizs összes termésmennyisége majdnem megegyezik a búzáéval. Mivel 

azonban a rizs kb. 20 %-át a maghéj teszi ki, a nettó szemtermést tekintve a rizs a második helyen áll. 2000-

2003-ban átlagosan 152 millió hektáron termesztettek rizst, átlagos termése 3900 kg/ha volt. A legjelentősebb 

rizstermesztő országok Kína, India, Indonézia, Banglades és Vietnám. Az Egyesült Államokban termése 9 

millió tonna, átlagos terméshozama 7300 kg/ha, termőterülete 1,3 millió ha volt. A fő rizstermesztő államok 

Arkansas, Louisiana, Mississippi és Texas. Bár az Egyesült Államok nem számít jelentős rizstermesztő 

országnak, az itt termesztett rizs kb. harmada exportra kerül. 

Magyarországon a rizstermesztés honosítása az 1930-as években kezdődött. Két évtized alatt vetésterülete 50 

ezer ha-ra nőtt, a termésátlag 3-4 t/ha körül alakult. Később jelentős kudarcok voltak, aminek következtében 

csökkent a vetésterülete és a termésátlaga is. Az 1970-es évtizedben jelentős fejlesztéseket tettünk, 

korszerűsítettük a termesztéstechnológiáját, új fajták kerültek a köztermesztésbe, megszüntettük a monokultúrás 

termesztését, fejlődött a műszaki, technikai háttér. A rizstelepek építéshez lézervezérlésű földmunkagépeket 

hoztunk be. A nádudvari KITE termesztési rendszer behozta a japán palántázásos technológiát, stb. 

Az utóbbi 2-3 évtizedben a rizstermesztésünk, a rizságazat ismét válságos helyzetben van. A vetésterület 2-3 

ezer ha-ra csökkent, a termésátlag viszont kedvezően alakult, 3,9-4,4 t/ha között változott. 

Az utóbbi két évtizedben indián rizst is termesztünk 0,5-1,0 ezer ha-on 1-2 t/ha-os terméseredménnyel. 

Közismert, hogy az indián rizs (Zizania aquatica) nem tartozik a fehér rizs (Oryza sativa) családjába. Vadvízű 

fű, amelynek magja inkább hasonlít a zabra vagy a rozsra, mint a rizsre. Az indián rizs termesztését az 1950-es 

években a minnesotai farmerek kezdték el. 

Magyarországon az indián rizst vadrizsként és fekete rizsként is emlegetik. Rendszertanilag a fehér rizzsel nincs 

rokonságban. Vizi növény és a fűfélék családjába tartozik. Egynyári vízi- vagy mocsári növény, amely 

bokrosodásra hajlamos. 

2. A rizstermesztés története 

A rizs valószínűleg Indiából vagy délkelet-Ázsiából származik, ahol számos vad faja található meg, melyek 

valószínűleg egy ma már nem létező őstől származnak. Egy másik, Nyugat- és Közép-Afrikában termesztettek 

rizs faj (O. glaberrima) a vad O. breviligulata leszármazottjaként ott alakulhatott ki. Az ún. észak-amerikai vad 

rizs, a Ziziana aquatica (vagy Ziziana palustris) csak némileg emlékeztet a termesztett rizsre; a Zizanieae 

nemzetségbe tartozik. A rizst i.e. 3000-re Kínában és i.e. 700-ra nyugat felé Európában már valószínűleg 

termesztették. Az Egyesült Államokban az első nagy volumenű termesztés Charleston-ban, Dél-Karolina 

államban volt 1685 körül. A növény elterjedt Észak-Karolinában és Georgia-ban is. 1888-ig a rizs nagy részét az 

atlanti partvidék déli államaiban a folyók deltáin kézi módszerrel termesztették. 

A rizstermesztést ebben a régióban nagymértékben befolyásolta a polgárháború, mely után a termőterület a 

Mississippi mentén Louisiana államban is növekedni kezdett. 1889-ben Lousiana lett a legjelentősebb 

rizstermesztő állam. A Mexikói-öböl pusztáin először állatokkal vontatott gépekkel művelték a rizsföldeket. A 

kialakult termesztési kultúra 1900 körül Louisiana délnyugati feléről elterjedt Texas északkeleti részén, 1905-

ben Arkansas keleti területein, 1912-re a kaliforniai Sacramento-völgyben és 1949 körül a Mississippi mentén. 

1925 óta megszakításokkal termesztik a rizst a Mississippi mentén. 

2000-ben a rizs hozama az Egyesült Államokban kb. ötszöröse volt a 20. század elején jellemző hozamoknak. 

Sok ázsiai ország rizshozama nagymértékben nőtt a jobb fajták használata által, melyeket a Fülöp-szigeteki Los 

Blanos Nemzetközi Rizskutató Központ (International Rice Research Institute) nemesített. Az IRRI által 

nemesített fajtákra jellemző a rövid, kemény szár, mely lehetővé teszi, hogy a rizs a nagy nitrogéntartalmú 

talajon se dőljön meg. Az ilyen típusú fajták hozama a max. 133 kg/ha nitrogéntrágyázás mellett sokkal jobb, 

mint a korábban termesztett magas, gyenge szárú fajtáké. Az utóbbi fajták még mérsékelt nitrogéntrágyázás 

mellett (34 kg/ha) is megdőlnek és terméshozamuk is kevesebb. 
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3. A rizs adaptációs képessége 

A rizs egyedülálló a gabonanövények között abból a szempontból, hogy képes vízben csírázni és növekedni. 

Meleg időben más gabonanövények 2-3 napos vízzel borítottság után a gyökér oxigénhiánya miatt elpusztulnak. 

A rizs képes a víz alatt lévő gyökerek számára oxigént szállítani a levélből, ahol az a fotoszintézis során 

képződik. A víz szintén tartalmaz némi oxigént. A rizs tehát hidrofita, vagyis vízi életformájú növény. 

A rizstermesztés legfontosabb tényezői a megfelelő hőmérséklet, az öntözéshez folyamatosan rendelkezésre álló 

vízmennyiség és a megfelelő talaj. A rizs legsikeresebben olyan területeken termeszthető, ahol a 4-6 hónapos 

tenyészidő teljes hosszában az átlaghőmérséklet minimum 22 °C. Az olyan mérsékelten meleg területeken, ahol 

a nyári csapadékmennyiség alacsony és a fényintenzitás magas, a rizs hozama nagyobb, mint a csapadékos 

trópusi területeken, ahol a rizs betegségei gyakoribbak és a talaj termékenysége alacsony. A legmagasabb 

termésátlagokat Egyiptomban, Ausztráliában és Görögországban érik el. 

A rizs számára a kissé savas talaj (pH 5.5 és 6.6 között) a legkedvezőbb. A rizsföld elárasztása 0,5-1,5 -tel 

növeli a pH-t, így felszabadul a rendelkezésre álló foszfor. A rizst 4,5 és 8,5 pH-jú talajokon termesztik. 

Leggazdaságosabban a meglehetősen kötött, az altalajban a felszín alatt 0,5-1,5 m mélyen vízzáró réteggel 

rendelkező talajokon termeszthető. Az ilyen talajon az elszivárgás miatti vízveszteség kicsi; ez a legfőbb oka 

annak, hogy rizs termesztésére kötött talajt szoktak választani. 

A szárazrizs elnevezés számos fajtát foglal magába, amelyek öntözés vagy elárasztás nélkül termeszthetők olyan 

régiókban, ahol a csapadékmennyiség nagy és a talaj az idő nagy részében nedves. A szárazrizs hozama 

jelentősen kisebb, mint a hagyományos fajtáké. A szárazrizst általában kis területen, kézi módszerekkel, saját 

fogyasztásra termesztik. Az Egyesült Államokban ritkán fordul elő, de Ázsia, Dél-Amerika és Afrika bizonyos 

részein jelentős szerepet tölt be. 

4. Botanikai jellemzők 

A rizs a pázsitfűfélék családjába, az Oryzeae nemzetségbe tartozik. Kalászkái egyvirágúak, hosszanti irányban 

lapítottak és két rövid pelyvája van. A rizs egynyári növény, szármagassága 60 és 180 cm közötti (19.3. ábra). 

Jól bokrosodik, növényenként 4-5 mellékhajtást növeszt. Bár egynyári növény, vegetatív szaporítással, a 

meggyökeresedett hajtások elültetésével több éven keresztül is termeszthető. Ha a területen elegendő a hely a 

növények számára, korai érésű fajtáknál a nóduszokból is elágazások indulhatnak. 

A rizs virágzata hímnős virágokból álló laza bugavirágzat (19.4. és 19.5. ábra). Fajtától függően éréskor a buga 

lehet levélhüvelybe zárt, részben nyílt vagy teljesen nyílt. Minden bugaágon több kalászka található, bennük 

egy-egy virággal (19.6. ábra). A virágot hat porzószál és két hosszú bibeszál alkotja, melyeket a külső- és belső 

toklász vesz körül, alul két kis pelyvával. A külső és belső toklász színe szalmasárga, vörös, barna vagy fekete 

lehet. Fajtától függően a belső toklász lehet teljesen szálkás, részben szálkás, a csúcsi részen szálkás vagy 

szálkátlan. A rizsszemet a külső és belső toklász veszi körül, ezeket együtt alkotják a maghéjt. A szem hossza a 

maghéjjal együtt 3 -8 mm, szélessége 1,7-3 mm, vastagsága 1,3-2,3 mm. Anyaga kemény, félkemény vagy 

puha. A szem színe fehér, barna, sárga, vörös vagy lila lehet. A köztermesztésben előforduló fajták színe fehér, 

világosbarna vagy sárga. A rizs bugája átlagosan 100-150 szemet tartalmaz. 

Figure 15.1.  

 

Megporzás 
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Virágzáskor a rizs virágai gyorsan kinyílnak, a portokokból a beporzás a virág kinyílásakor indul meg. Időnként 

a megporzás a virágok kinyílása előtt megkezdődik. A virágok 20 perc és három óra közötti időtartamig vannak 

nyitva. A virágzás a korai órákban, magas hőmérsékletnél kezdődik el, de ha az idő felhőssé válik, a 

hőmérsékletcsökkenés következtében a folyamat lelassul. 

A rizs alapvetően önmegtermékenyülő, de 3-4 %-ban előfordulhat természetes kereszteződés is, bár ennek 

mértéke általában 0,5 % alatt marad. A fajták természetes kereszteződésre való hajlama különböző. A 

kereszteződés sokkal gyakoribb a déli államokban, mint a melegebb és alacsonyabb páratartalmú kaliforniai 

területeken. 
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Chapter 16. Rizs II. 

1. A rizs típusai 

Ázsiában a rizsnek több ezer fajtája ismert, az Egyesült Államokban ennél jóval kevesebbet termesztenek. Az 

USA-ban termesztett fajták rövid, közepes és hosszú szeműek lehetnek. A maghéj nélküli szem átlagos hossza a 

következőképpen alakul: rövid szemű rizs 5,5 mm; közepes szemű rizs 6,6 mm; hosszú szemű rizs 7-8 mm. A 

déli államokban a korai érésű fajtáknak a vetéstől számítva az érésig kb. 120-129 napra, a középérésű fajtáknak 

130-139 napra, míg a késői fajtáknak 140 vagy ennél több napra van szükségük. Előnyös, ha egy gazdaságban 

több különböző érésű fajtát termesztenek, hogy a betakarítási munkálatokat hosszabb periódusra elosztva 

lehessen elvégezni. 

A Japonica alfajba tartozó rövid szemű rizsfajta jellemzője a rövid, kemény szár. Ez a fajta ellenáll a 

megdőlésnek és a nagy dózisú nitrogéntrágyázásra is jól reagál. Az Indica hosszú szemű alfaj szára általában 

magasabb és gyengébb. Nagy dózisú nitrogén hatására gyakran megdől. A Japonica és Indica típusú alfajok 

keresztezésével létrehozott első generációs hibridek általában részben sterilek. A ponlai nevű (intenzív hő- és 

fényigényű) Taiwanban termesztett fajták ilyen keresztezésekből származnak. Az indonéziai bulu rizsre a nagy 

szemek és a hosszú, kemény szár jellemző. 

1965 óta Japánban a rövid szemű fajtákat és az IRRI által importált nemesített fajtákat a termesztik, ezeket 

napjainkban széles körben használják nemcsak Ázsiában, hanem a világ más részein is. Az Egyesült 

Államokban termesztett rizs kevesebb, mint 1 %-a rövid szemű, ennek csaknem teljes mennyiségét 

Kaliforniában termesztik. A hosszú szemű rizs adja az USA termésének 74 %-át, a fennmaradó mennyiség 

közepes szemű rizs. 

Az endospermium keményítője lehet glutént nem tartalmazó (hagyományos), vagy gluténtartalmú. A 

gluténtartalmú rizsfajtákban a keményítő amilopektin formájában fordul elő; ezeket a fajtákat élelmiszer-

különlegességekhez használják. Az aromás (illatos) rizsfajták főzés közben jellegzetes, egérszerű szagot 

bocsátanak ki; ez az ázsiai fogyasztók egy része számára kifejezetten kívánatos tulajdonság. Az USA-ban a 

gluténtartalmú és az aromás típusokat csak kis területen termesztik a különleges igényű fogyasztói csoportok 

kielégítésére. 

Minden rizsfajta rövidnappalos, de a fotoperiódus hosszára a fajták különböző mértékben érzékenyek. Az 

érzékenyebb fajtáknál a virágzást megelőző vegetatív növekedési fázis hossza különböző, attól függően, hogy 

melyik hónapokban vagy hosszúsági körön termesztik. 

Magyarországon az indián (fekete riszt) is termesztik – mint a rizs gazdasági jelentőségénél már említettük –, 

ami a fűfélék családjába tartozik, vízi vagy mocsári növény. Átlagos magassága eléri a 2,0-2,5 m-t is. Buga 

virágzata a 40 cm-t is elérheti. Termése egymagvú szemtermés. Az éretlen magok zöldek, de éretten fekete 

színűre változnak. 

Az indián rizs a fehér rizshez hasonlóan fogyasztható önmagában vagy fehér rizzsel keverve, Magyarországon 

egy fekete rizsfajta van termesztésben, a Préri nevű fajta. 

2. Trágyázás 

A rizs törpe fajtái jól reagálnak a 130 kg/ha, vagy azt meghaladó, lehetőség szerint ammónium formájában 

kijuttatott nitrogénmennyiségre. 35-90 kg/ha közötti nitrogénmennyiség hatására a magas, gyenge szárú fajták 

megdőlhetnek, és hozamuk csökkenhet. A legnépszerűbb műtrágya az ammónium-szulfát, de a rizsföldeken 

alkalmaznak ammónium-foszfátot, anhidrát- vagy folyékony ammóniát és karbamidot is. A rizs a nitrogénnek 

mind az ammónium, mint a nitrát formáját képes hasznosítani, de a nitrát-nitrogén tartalmú műtrágyák 

eredménytelenek, mivel az elárasztott rizsföldön a nitrát a denitrifikáció során elvész. A nitrátok mennyisége 

kimosódással is csökken. A nitrátok hatékonysága gyakran csak kétharmada, háromnegyede az ammónium 

vegyületeknek. Ha nem juttatják ki elég nagy dózisban, a nitrogéntrágyázás a rizsnél korai virágzást okoz. A 

nitrogén nagy részét fejtrágyaként 30-70 nappal a vetés után juttatják ki. A legtöbb talajon minden 2-4 kg N 45 

kg-mal növeli a rizs termését. A nagy dózisú nitrogén kijuttatása gyakran megtérül a kaliforniai talajokon, 

kivéve, ha a rizs a vetésforgóban pillangós zöldtrágya után következik. A rizsföld vizében élő algák megköthetik 

az atmoszférikus nitrogén egy részét. A nitrogént gyakran három részletben juttatják ki. 
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A teljes nitrogénmennyiség 50-70 %-át elárasztás előtt juttatják ki, 15-25 %-át az internódiumok 

megnyúlásának időszakában, a maradékot pedig két héttel később. Manapság a termesztők hatékonyabbnak 

találják a kétszeri kijuttatást: elárasztás előtt és az internódiumok megnyúlásának időszakában. 

A Mexikói-öböl partvidéke menti talajok némelyikén a 35-65 kg/ha közötti P2O5 és 65-100 kg/ha közötti K2O 

kezelés növeli a hozamot, főleg nagy mennyiségű ammónium-nitrát kijuttatásával együtt. Lúgos talajokon a 

foszforműtrágya hatékonyabb az elárasztáshoz közeli időpontban kijuttatva, mint kelés előtt alkalmazva. 

Louisiana államban a rizs hozamát a legtöbb talajon foszfor, esetenként kálium kijuttatásával növelik. Ahol a 

talajvizsgálat ezen elemek hiányát mutatta ki a talajban, a növények által adott válaszreakció is nagyobb, 

ugyanez igaz a cinknél és a vasnál. Kaliforniában foszfor és kálium műtrágyákra általában nincs szükség. 

A folyamatos elárasztás növeli a talaj pH-ját, a talaj lúgossá válásával cinktrágyázás válhat szükségessé. A cink 

kelát vagy folyékony komplex formájában vagy vetés előtt közvetlenül a magra permetezve juttatható ki. Egyes 

trópusi talajokon kéntrágyázás lehet indokolt, melyet általában ammónium-szulfát formájában juttatnak ki. A 

szilicium, bár nem esszenciális elem, néhány ázsiai talajon kedvező hatással volt a rizs hozamára. 

Figure 16.1.  

 

3. Vetésváltás 

Ha a rizst folyamatosan egy területen termesztik, a hozamok alacsony szinten stabilizálódnak. A rizs két vagy 

többszöri egymás után termesztése után a gyomok is jobban terjednek. A kötött, rossz vízellátottságú talajok 

általában nem alkalmasak olyan növények termesztésére, amelyek a rizs vetésváltásában szerepelnének. Emiatt 

a Mexikói-öböl partvidékén és Kaliforniában a rizst általában önmaga után két vagy három évig termesztik. 

Ezután a rizsföldet legelőfűvel vetik be és két-vagy három évig legeltetik. Fűféléket, hereféléket, és bíborherét 

leginkább a Mexikói-öböl partvidékén, míg fehérherét, komlós lucernát és alexandriai herét Kaliforniában 

termesztenek. Ez a termesztési gyakorlat növeli a rizshozamokat, javítja a talajszerkezetet és a talaj tápanyag 

ellátottságát, csökkenti a vízi gyomok megjelenését, és az állatállomány is jobban fejlődik, mintha a területen 

nem vetettek, vagy trágyáztak volna. 

Egyes kaliforniai rizsföldeken a vízi gyomok ellen a talaj alkalmankénti ugaros művelésével védekezhetünk. 

Előfordul, hogy az ugaron hagyott rizsföldön 60-120 cm mély vízben 2 éven keresztül halakat is tenyésztenek. 

Ez a gyakorlat nagy mennyiségű ammónium-nitrogén felhalmozódásához vezethet, így a vetésváltásban 

kukorica vagy cirok előzheti meg a rizst. 

Kalifornia jobb vízelvezetésű talajain a rizzsel vetésváltásban gyakran termesztett növények a sáfrányos 

szeklice, a szemes cirok, a búza és az árpa. A zöldtrágyának termesztett bükköny magját szórva vetéssel lehet 

kijuttatni, még mielőtt a talajt a betakarításhoz lecsapolnák. Arkansas, Mississippi és Missouri rizsföldjeinek 

nagy része jól használható más növények számára is pl. gyapot, szója, kukorica, zab, bíborhere és őszi 

pillangósok. Ezeket a növényeket gyakran 2-5 éves vetésváltásban termesztik, amelyben a rizs után gyakran 

bíborhere vagy zöldtrágyaként hasznosítani kívánt őszi pillangós következik. A hosszabb vetésváltásban a rizs 

két egymást követő évben termeszthető. A rizs jól reagál a zöldtrágyázásra. 

A szójabab és rizs vetésváltásban gondoskodni kell a talaj pH tartalmának olyan szintjéről, ami mindkét növény 

számára megfelelő. A rizs számára a cinkhiány megelőzése céljából a 6,5 vagy ez alatti pH a megfelelő, míg a 

szójababnak a nitrogén megkötéséhez 5,8 vagy ennél magasabb pH szükséges. Egyes területeken meszezés 

válhat indokolttá, hogy a talaj pH-ja a kedvező tartományban legyen. 
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Magyarországon a rizs 4 évig van önmaga után termesztve, négy év után a rizstelep felújításra kerül. A 

vetésváltáshoz 4 év után vöröshere, vagy valamilyen herefélét, utána lucernát, őszi búzát termesztenek, majd 

ismét következhet a rizs. Korábban a rizst monokultúrában is termesztették akár 6-8 évig is, ami nagy hiba volt, 

hiszen a rizstelepek elmocsarasodtak, a rizs gyomos és tőszámhiányos lett, ami jelentős terméscsökkenéssel járt. 

4. A rizs termesztése 

Magágykészítés 

A rizs számára 10-15 cm mély szántás szükséges ősszel, télen vagy tavasszal. Néha előnyös lehet a 23 cm mély 

szántás. A rizs magágykészítése magába foglalja a gyomok irtását és a megfelelő talajművelési feladatok 

elvégzését az érett, tömör talajfelszín létrehozásához. A rögök az elárasztás után meglazulnak, betemetve a 

sorba vagy szórva vetett magokat, melyek így túl mélyre kerülhetnek a földbe. Ha a rizst szórva vetik vízbe, az 

apró rögöket tartalmazó magágy a megfelelő. 

A gátakat lézerrel kísérik figyelemmel és vetés előtt vagy után vonalaikat megjelölik. A kalitkán belüli 

szinteltérés ritkán haladja meg a 6-7 cm-t. A gátak elég szélesek és mélyek ahhoz, hogy a gépek átjárhassanak 

rajtuk, de előfordul, hogy olyan magasak és meredekek, hogy a kombájnok és egyéb gépek csak a gátak által 

határolt területen belül mozoghatnak. Az 5-10 cm vízmagasság fenntartását vas vagy vinil gátak vagy túlfolyó 

szerkezetek biztosítják. A műanyag vagy aszfalt borítású gátak lehetővé teszik, hogy betakarításkor a táblát egy 

egységként kezelhessék. 

Magyarországon a rizs talajelőkészítésnél a legfontosabb az őszi alapművelés a szántás. A szántást ősszel nem 

szabad elmunkálni, hogy levegőzzön, a kénhidrogén el tudjon távozni. Tavasszal a magágyelőkészítést, a gátak 

közötti szinteltérés az 5-6 cm-t nem haladhatja meg. 

Vetési módszerek 

A vörös rizst tartalmazó vetőmag kerülendő. A vörös rizst, amely ugyanabba a fajba tartozik, mint a termesztett 

rizs, máshol helyi használatra termesztik. Az Egyesült Államokban a vad vörös rizs komoly gyomnövénynek 

számít, mert a szem korán kipereg és megfertőzi a talajt. A mag a talajban évekig életképes marad. A vörös rizs 

jelenléte a fehér rizsben rontja a termék megjelenését. 

A rizs repülőgéppel, vagy a talajba sorban vagy felületre szórva is vethető. A déli államokban a vetési idő 

február közepétől április végéig tart, de Kaliforniában április 15. és június 1. közé esik. Vetéskor a talaj 

átlaghőmérséklete legalább 16 °C legyen. A túl korán vetett mag az alacsony hőmérséklet miatt elrothadhat. A 

rizs meglehetősen hosszú periódusban terméshozam csökkenés nélkül vethető, de általában a korai vetés a 

legkedvezőbb. Nagyon kedvező körülmények között 90 kg/ha mag szükséges a megfelelő állomány 

kialakulásához. Átlagos körülmények között talajba vetésnél 100-110 kg/ha, repülővel felületre vetésnél 140-

180 kg/ha magmennyiség szükséges. A cél a 170-220 növény/m2 állománysűrűség. Jó magágyba a rizst 2,5-5 

cm mélyre kell elvetni, kötött talajokon a vetési mélység kisebb legyen. A szem gombaölőszeres csávázásával 

kedvező hatás érhető el korai vetésű állományokban, agyagtalajokon, csökkentett művelésű (még inkább a 

művelés nélküli területeken), vagy ott, ahol a palánták kelésével rendszeresen gond van és a palántabetegségek 

előfordulása gyakori. 

Kaliforniában és a déli államokban a rizs nagy részét elárasztott táblákra repülőgépről vetik. Vetés előtt a 

táblákat 10-15 cm mély vízborításig elárasztják. A vízfelületre vetés segít csökkenteni a régebbi rizsföldeken a 

közönséges kakaslábfű és egyéb gyomok előfordulását, de ahol éveken keresztül nem termesztettek rizst, a 

sorbavetés javasolt. A repülőgéppel történő vetéshez a magokat 24-36 óráig áztatják, majd vetés előtt 18-24 

óráig szárítják. 380 l áztatóvízhez 225 g nátrium hipokloritot (NaOCl) adva a csírakori betegségek előfordulása 

csökkenhető és a rizs héjában lévő csírázási inhibitorok inaktiválhatók. A beáztatott magok mélyen a talajba 

süllyednek, míg a szárazon vetett magok egy részét a szél a talajba ágyazódás előtt elfújja. 

A rizs a többi gabonafélével összehasonlítva alacsonyabb oxigéntartalom mellett is képes kicsírázni. Az oxigén 

a magból a fermentáció során távozik, lehetővé téve a rizs magoncoknak, hogy 15 cm mélyről vagy akár 

mélyebbről a felszínre jussanak. Ha a lesüllyedt magot 2,5 cm vagy annál vastagabb talajréteg borítja, az 

oxigéntartalom már kevés a csírázáshoz, ezért a sorban vetett rizs tábláit öntözni kell, majd le kell csapolni, 

amíg a növény a táblán van. 

Öntözés 
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A rizs vízigénye 610 és 1525 mm között van. A déli államokban a tenyészidő alatt 150-510 mm csapadék esik. 

Az áteresztő altalajú talajokon nagyobb, akár 2745 mm vízmennyiség is szükséges lehet. 

A déli államokban a talaj általában megfelelő mennyiségű nedvességet tartalmaz a sorba vetett táblákon a 

csírázáshoz és a hajtások növekedéséhez. Kaliforniában a sorba vetett rizst a növények kikelése után 30 napon 

keresztül folyamatosan váltakozva öntözik és lecsapolják. Amikor a fiatal rizsnövények elérik a 15-20 cm 

magasságot, a táblákat 2,5-5 cm mély vízzel árasztják el. Ahogy a növény növekszik, a vízmélységet is növelik 

5-10 cm mélységig. Ezt a vízmélységet 60-90 napig tartják fenn, vagy amíg a betakarítás előtt a táblákat le nem 

csapolják. Annak érdekében, hogy a vízmélység megfelelő szinten maradjon, túlfolyókkal ellátott gátakat 

építenek. 

Az utolsó elárasztás után, elsősorban talajra vetett állománynál a táblák vízborítás alatt maradnak és csak 

kevéssel a betakarítás előtt csapolják le őket. Ettől függetlenül a kártevőirtás érdekében vagy nitrogén fejtrágya 

kijuttatása miatt alkalomszerű lecsapolás történhet. A betakarításhoz szükséges utolsó lecsapolás 10-15 nappal a 

rizs teljes érése előtt történik. Ebben a fázisban a növények fejlődése befejeződött, a bugák barnák és felső 

részük érni kezd. 

A kutakból vagy hegyi patakokból nyert víz hőmérséklete általában 18 °C vagy ennél alacsonyabb. A legtöbb 

rizsfajta csírázását a 22 °C alatti vízhőmérséklet késlelteti. A rizstermesztéshez a 25-29 °C közötti 

vízhőmérséklet optimális. Gyakran előfordul, hogy a tábla felső részén, ahová először érkezik a víz, a rizs 

növekedése visszamarad. Sekély medencék építésével megoldható a víz felmelegedése, mire a rizsföldet eléri. A 

29 °C-ot meghaladó vízhőmérsékletnél a gyökerek növekedése elégtelen lesz. 

A 600 mg/kg-nál több oldható sót tartalmazó víz káros a rizsre, elsősorban csírázáskor, a bokrosodás korai 

szakaszában ill. virágzáskor. A parti öblök vize a rizsföldek öntözésére használva esetenként szélsőségesen sós 

lehet, mivel szárazabb időszakban a tengervíz bejut az öbölbe. 

Gyomirtás 

A rizs legfontosabb gyomnövénye a vörös rizs, amely ugyanaz a faj, mint a termesztett rizs. A vörös rizs erős 

versenytárs és nehezen kipusztítható. A hagyományos vörös rizs magasabb, mint a termesztett faj, maghéja 

fekete, a toklász szálkás; más vonalai viszont hasonlítanak a termesztett rizshez. A vásárolt vetőmagnak vörös 

rizs mentesnek kell lennie. A fertőzött táblán dolgozó kombájnt a betakarítás után alaposan meg kell tisztítani. A 

vetésforgó, melyben általában szójával együtt termesztik a rizst, lehetővé teszi a gyomirtószerek alkalmazását a 

vörös rizs ellen, és a kezelést túlélő növényeket ki kell irtani a tábláról. A vörös rizst a táblák szélén is ki kell 

irtani. 

A herbicidekkel szemben toleráns rizsfajták megjelenése valószínűleg jelentősen megváltoztatja a vörös rizs 

ellen alkalmazott eddigi gyomirtási technikákat. Kutatások folynak a glufosinate-ra és imidazolinone-ra 

rezisztens rizsfajták nemesítésére. A glyfoszfát-ra rezisztens rizsfajták előállításával jelenleg nem foglalkoznak. 

Az új fajták közül az első, az imidazolinone-ra rezisztens Clearfield technológia 2001-ben került bevezetésre. 

További gyakori gyomok a rizsföldeken a közönséges kakaslábfű (Echinochloa crusgalli), a Caperonia palustris, 

a Sesbania exaltata és a Melochia corchorifiolia. A gyomok nagy része ellen a megfelelő herbicid hatékonyan 

véd. A kakaslábfű és egyéb gyomok ellen a rizs vízbe vetésével védekezhetünk. Kaliforniában a kakaslábfű 

ellen a folyamatos elárasztás hatékony. A kakaslábfű a 20 cm mély vízben elpusztul, csak néhány egyednek 

sikerül kijutni a 15 cm vízborítás fölé, ahová a rizsnövények feljutnak. A vetésváltással szintén eredmény érhető 

el a gyomok távoltartásában. 

A rizsnél gyakran használt herbicidek a molinate, a thiobencarb, a propanil, a bentazon, a 2-4-D, az MCPA és az 

acifluorfin. A kék-zöld algák okozott habosodás rézszulfát kijuttatásával csökkenthető. 

Betakarítás 

Az USA-ban termesztett rizs szinte teljes mennyiségét nagy, hornyozott felületű gumikerekekkel felszerelt, 

vagy lánctalpas vagy féllánctalpas önjáró kombájnokkal takarítják be. Ezután azonnal mesterséges szárítás 

következik. 

A magas malomipari minőséghez a rizst akkor kell betakarítani, amikor a szem nedvességtartalma 18-27 %-ra 

csökken. Ekkor a buga alsó részén lévő szemek tésztakeménységűek, a felső rész magjai már érettek. Néhány 

szem ilyenkor még éretlen, meszes. Ha a rizs ezután kerül betakarításra, néhány fajtánál a szemek nagyobb 

mértékben pereghetnek. Egymenetes szárítás esetén a levegő hőmérséklete nem haladhatja meg a 43 °C-ot. A 
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rizst több menetben szárítják, hogy a szárítási művelet során elérje az egyensúlyi állapotot. Részleges szárítás 

után már akár az 54 °C körüli hőmérséklet sem károsítja a rizst. 

További szárítási módszerek a folyamatos vagy egymenetes szárítás, a mobil szárítóberendezéssel felszerelt 

silók, és a zsákban szárítás. Az egymenetes szárításnál az egymás utáni szakaszok között célszerű a berendezés 

átszellőztetése. Esetenként a hideg levegős szárítás is sikeres lehet, de nagy nedvességtartalmú szemnél vagy 

párás környezetben a fűtőegységek megléte elengedhetetlen. 

A fejlődő országokban a rizst gyakran kézzel vagy kévekötő géppel takarítják be. Ezután 10-14 napig szárítják, 

majd a nedvességtartalom 14 %-ra csökkenésekor kicsépelik. Az USA trópusi területein és a Mexikói-öböl 

partvidékén másodvetés is lehetséges akkor, ha korai érésű fajta korán kerül elvetésre. A rizs tövei plusz 

hajtásokat képeznek betakarítás után. Az ilyen második termés (ratoon) hozama általában kevesebb az előző 

termés felénél, de a kevésbé fejlett területeken alkalmazása gazdaságos lehet. Az első termés betakarítása után 

közvetlenül kijuttatott nitrogén jelentősen növelheti a második terméshozamot. A másodvetésben a kórokozók, 

pl. a Lissorhoptrus oryzophilus vagy az Oebalus pugneax kártétele általában súlyosabb, mint az első 

állományban. 

Érés és betakarítás Magyarországon 

Érés, lecsapolás: A tenyészidő utolsó hónapjaiban a vizet nem pótolják. Amikor a rizs fő termőszárain a szemek 

a viaszérés kezdetén vannak, előbb fokozatosan, majd felgyorsítva kezdődik a lecsapolás, hogy 10-12 nappal az 

aratás előtt a víz levezetése befejeződjék. 

Aratás: a teljes érés kezdetén kerüljön sor az állományszárításra, s ezt követően 5-8 napra féllánctalpas vagy 

lánctalpas kombájnokkal a betakarításra. A rizst 20 nap alatt be kell takarítani. A nyers termést előtisztítás után 

35 oC hőmérsékleten 15 % nedvességtartalomra kell szárítani, hogy hántolásig károsodásmentesen tárolható 

legyen. 

5. Rizstermesztés Ázsiában 

Az Ázsiában termesztett kereskedelmi forgalomba kerülő rizs nagy részét palántázással termesztik. A palántázás 

előnye, hogy lehetővé teszi egy tenyészévben két különböző növény termesztését, az öntözővíz megtakarítását, 

valamint megkönnyíti a gyomirtást. A kézzel történő átültetésnél a sorok között sávokat hagynak a gyomirtás, a 

betakarítás és a trágyázás megkönnyítésére, és minden munkafolyamatot kézzel végeznek. A magokat akkor 

vetik, amikor a táblán még áll a másik növénykultúra. Amikor a palánták elérik a 30-50 napos kort, (Peruban a 

30 napot), átültetik őket a híg, folyékony sár állagú rizsföldre, melybe csomónként 3-4 palántát helyeznek. 

Azonos vetési idő és hasonló intenzitású gyomirtás mellett a kutatások nem mutattak ki nagyobb hozamot az 

átültetéssel termesztésnél, mint a hagyományos vetési módszereknél. Az Ázsiában termesztett rizs nagy részét 

kézzel takarítják be és kézzel vagy kis cséplőgépekkel csépelik ki. Házi fogyasztás céljára jelentős mennyiségű 

rizst őrölnek meg famozsárban. A rizsszalmát matracok töltőanyagaként, zsákok, kalapok, kosarak és 

szívószálak készítésére, valamint papír és kartongyártásra is használják. 

6. A rizs hántolása 

A rizsszemet, amely a cséplést követően még a pelyvalevelekkel burkolt, hántolatlan rizsnek nevezik. Hl tömege 

580 g/l. A hántolatlan rizst magként hasznosítják, élelmiszerként való hasznosításhoz hántolják. A sérült vagy 

alacsonyabb minőségű hántolatlan rizst takarmányként használják. A hántolás termékeinek aránya a következő: 

egész és tört szemek 64 %, korpa 13 %, fényezés során eltávolított külső rész 3-4 % és héj 20 %. 

Az őrléshez a fényezetlen rizst először rostálással és szitálással előkészítik. Ezután a rizs a hántoló kerekekhez 

kerül, ahol a héj nagy részét eltávolítják. A héjától megfosztott szem, a fényezetlen rizsszem és a héj 

keverékéből a lehántolt maghéjat elszívó berendezéssel eltávolítják. A fennmaradó keverék ezután a 

válogatógépekbe (szeparátorok) kerül, ahol a fényezetlen rizst különválasztják a hántolt rizstől. A 

szeparátoroktól a fényezetlen rizs visszakerül az őrlőkövekhez a héj eltávolítása céljából, melyet fűtőanyagként 

és csomagolóanyagként használnak fel. A hántolt szemek (barna rizs) az őrlőkövekhez kerülnek, ahol a csírát és 

a korparéteg egy részét dörzsöléssel eltávolítják. A rizs ezután egy második hántoló részleghez kerül, egyes 

malmokban fényezési céllal egy kúpos csiszológéphez is továbbítják. Innen a korpahengerekbe kerül, ahol 

különválasztják a korpától. A rizsszemek ezután fényezés céljából a keféhez kerülnek. Ebben a folyamatban a 

korpa nagy részét és a keményítőrészecskék egy részét ledörzsölik és kirostálják. A rostákról visszamaradó 

világosbarna por a rizsliszt, melyet takarmányozásra használnak. A fényezett rizs ezután a forgó cilinderhez 
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kerül, ahol gőzölik. Fényező oldatként glükózt és talkumot adnak hozzá. A rizst ezután osztályozzák és 

tasakokba töltik. A 45 kg-os zsákos kiszerelésű rizs a pocket. 

Az előfőzés során a fényezetlen rizst több folyamaton keresztül áztatják és gőzölik, egészen addig, míg az 

endospermium keményítőtartalma részben zselatinizálódik. Ezután a szemet kiszárítják és hántolják. Az 

előfőzött rizs előnyei: 1) hántolás közben kevésbé törik, így nagyobb mennyiségben kapunk „A” minőségű rizst, 

valamint hosszú főzés során tovább marad ép a szem, 2) a rizs tartósabb lesz (valószínűleg a részleges 

sterilizáció miatt), 3) a szemben több marad a vízben oldható vitaminokból. A korpában és a héjban lévő B-

vitaminokat az endospermium felszívja az áztatásra használt vízből. 

Az „A” rizs kihozatal a hántolt rizs minőségének egyik legfontosabb kritériuma. Az „A” rizs olyan hántolt rizs, 

melynek hossza legalább háromnegyede a teljes szem hosszának. Az olyan rizs, amely csak fél vagy 

háromnegyed szemeket tartalmaz, a „B” rizs. A fél vagy harmad szemeket tartalmazó rizs a rizstöret. A 

törkölyrizsnek is nevezett törmeléket keményítőtartalmú segédanyagként használják takarmányként vagy a 

sörgyártás és malátázás során. A rizsliszt a durvább őrölt részekből kirostált melléktermék; élelmiszerként, 

valamint arcpúderként használják. 

A hosszú szemű rizs hántolása után az „A” és „B” minőség mennyisége 50 %-a a hántolatlan rizsének. A rövid 

és közepes szemű típusoknál az „A” minőség hozama közelebb áll a 60 %-hoz. 

1787-ben Thomas Jefferson arról számolt be, hogy a hosszú szemű rizs jobban törik. A fényezetlen rizs 12 % 

vizet, kb. 77 % keményítőt, 2 % pentozánt, 7-8 % fehérjét és kis százalékban zsírt, ásványi anyagokat és 

nyershamut tartalmaz. A többi finomított gabonatermékhez hasonlóan étkezési szempontból nem számít teljes 

értékű tápláléknak. Ennek jelentősége elhanyagolható az USA-ban, ahol az egy főre jutó évi átlagfogyasztás 

kevesebb, mint 14 kg, de Ázsia egyes részein, ahol a rizs a bevitt kalória 40-80 %-át teszi ki és az egy főre eső 

átlagfogyasztás 57-181 kg között van, fontos tényezőnek számít. A nagymértékben fényezett rizzsel 

táplálkozóknál előfordulhat az idegkárosodást okozó beriberi betegség, egy táplálkozással összefüggő 

szindróma. A beriberit a thiamin (B1 vitamin) hiánya okozza, ha nem fogyasztanak a rizs mellett elegendő húst, 

halat, szójababot, vagy zöldségféléket. A barna rizs thiamin tartalma nagyobb, mint a fényezett rizsé, de tárolás 

alatt romlásra hajlamos. Emellett a nagy mennyiségű barna rizs fogyasztása gyakran emésztési problémákat 

okozhat. Ugyanakkor az Ázsiában széles körben fogyasztott korpás rizs (hántoláskor a korpa egy része 

rajtamarad a szemen) tartalmaz thiamint. A hántolt rizsben emellett a béta-karotin, az A-vitamin elővitaminja is 

kis mennyiségben van jelen. A biotechnológia alkalmazásával a rizs élelmezési értékének javítására a jövőben 

minden bizonnyal megoldja majd ezt a problémát. Az Egyesült Államokban a hántolt rizs nagy részét 

csomagolás előtt vitaminok és ásványi anyagok hozzáadásával gazdagítják. 

A magas hántolási minőségű rizs ismérvei: nem találhatóak rajta csíkok, melyeket a gyors száradás miatti 

stressz idézett elő; mentes az egyenetlen felületű szemektől, amit rovarok vagy betegségek okoztak; és 

nincsenek rajta keményítős (áttetsző) pöttyök, amelyek éretlenségre vagy kedvezőtlen termesztési feltétekre 

utalnak. Ezek a problémák hántoláskor növelik a sérülés lehetőségét, így csökkentik az „A” minőségű rizs 

arányát. A magas főzési minőségű rizsszemek főzés után pelyhesek, egészben maradnak, és a szemek 

szétválaszthatók. Egyes fajták szeme főzéskor egészben marad, de kissé ragacsossá válik. Az ilyen típusú rizs 

sok fogyasztó számára kifejezetten keresett pl. Európában, Nyugat-India és Ázsia bizonyos részein. A rossz 

főzési minőségű rizsszemek főzéskor szétfőnek. A rizs főzéskor saját tömegének 3-5-szörösét veszi fel vízből. A 

hosszú szemű rizs vízfelvevő képessége magas. 

A konzerv levesekhez csak jó minőségű fajták előfőzött szemei használhatóak fel, mivel más fajták a 

technológiában alkalmazott gőznyomásos sterilizáció alatt szétfőnének. Ezt a fajtát az USA-ban csak kis 

területen termesztik. 

7. Betegségek 

A rizs legfontosabb betegségei a szem üszkössége, a hajtáspenész, a barna levélfoltosság, a keskeny barna 

levélsávosság, a hervadás és a szárrothadás. Az újabb fajták már sok betegségre rezisztensek. 

Szem üszkösség 

A szem üszkösségét a Neovossia horrida nevű gomba okozza. A spórák a vízfelszín tetején lebegnek és 

csíráznak ki, másodlagos spóráik a virágokat, majd a megjelenő szemeket támadják meg. A fertőzött szemeken 

kis fekete pusztulák vagy sávok láthatók, melyek kipukkannak és a pelyvákon keresztül a felszínre jutnak. 

Esetenként akár az egész buga helyett poros, fekete spóratömeget találunk. A fajták rezisztenciája változó. A 
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betegséget elősegíti a magas nitrogéndózis, főleg elárasztás előtt kijuttatva. Gombaölőszeres kezelést szükség 

szerint a kalászolás időszakában alkalmaznak. 

Hajtáspenész 

A hajtáspenészt a Sclerotium rolfsii és más gombafajok okozhatják, melyek meleg időben a fiatal növényt 

támadják meg. A fertőzött hajtások kissé elszíneződnek. A hajtások alsó részén később megfigyelhető a 

gombatest. A súlyosan fertőzött hajtások elpusztulnak. A korán elvetett állományok gyakrabban fertőződnek 

meg, mint a később vetettek. Azonnali elárasztással a betegség megállítható. Egyes gombaölőszerek hatékonyan 

védenek a hajtáspenész ellen. 

Barna levélfoltosság 

A barna levélfoltosságot a Bipolaris oryzae okozza és egyike a Louisiana, Texas és Arkansas területén 

előforduló legsúlyosabb betegségeknek. A gomba megtámadja a rizs hajtását, a leveleket, a pelyvát és a 

magokat. Hajtáspenészt is okozhat 10 cm alatti növényeknél. Először barna elszíneződés jelenik meg a 

levélhüvelyen, a kicsírázott mag és a talajfelszín között vagy a gyökereken. A leveleken kis, kerek vagy 

hosszúkás vöröses-barna foltok jelennek meg, és a súlyosan fertőzött növények elszáradnak. A maghéjon és a 

szemeken is megjelennek a foltok. Az egyetlen hatásos védekezési mód rezisztens fajták használata. A hajtások 

megbetegedését csávázással lehet elkerülni. 

Keskeny barna levélfoltosság 

A keskeny barna levélfoltosság, melyet a Cercospora oryzae okoz, az egyik legelterjedtebb levélbetegség a déli 

államokban. A leveleken hosszú, keskeny foltok jelennek meg. A betegség általában augusztus végén és 

szeptemberben jelenik meg. A növények számára a levélterület csökkenése végzetes lehet. A legjobb védekezés 

rezisztens vagy korai fajták alkalmazása. 

Rizspenész 

A rizspenészt vagy nyakrothadást sok országban régóta ismert kórokozó, a Piricularia grisea okozza. A buga 

üszkösödését és a szár rothadását okozza, a fertőzött növényi részek letörnek. A gomba az ujjasmuharban vagy a 

rizsszalmában telel át. Az egyetlen ismert védekezési mód az erős szárú, rezisztens fajták alkalmazása és a 

betegség kialakulását elősegítő bőséges nitrogéntrágyázás elkerülése. A legnagyobb kárt újonnan 

rizstermesztésre használt táblán és meleg, párás körülmények között okozza. Néhány fajta a gomba egyes 

vonalaira rezisztens. 

Szárrothadás 

A szárrothadást a Sclerotium oryzae nevű gomba okozza. A betegség komoly és meglehetősen elterjed betegség, 

az állományok megdőlését okozza. A kár korai érésű toleráns fajták korai vetésével mérsékelhető. 

Egyenesfej betegség 

Az üres bugájúság egy fiziológiai rendellenesség. A fertőzött növény bugája egyenes marad és nem hoz magot, 

a levelek színe sötétzölddé válik és a nem fertőzött növények érését követően is az marad. Az egyenesfej 

betegség ott a leggyakoribb, ahol a kötött talajú új rizsföldet sokáig elárasztás alatt tartották, vagy ahol régóta 

nem termesztettek rizst és a gyomok elterjedését alászántással oldották meg. A betegség megelőzhető a 

bugahányás előtt a rizsföld lecsapolásával. Amint a talaj felszíne megszáradt, a tábla újra elárasztható. Számos 

rezisztens fajta ismert. 

Egyéb betegségek 

A fehércsúcs betegség, melyet egy talajból fertőző fonálféreg, az Aphelchoides besseyo okoz, egyes 

talajfeltételeknél fehér elszíneződést okoz a levelek csúcsán. Fonalféreg mentes, rezisztens fajták magjának 

használatával és vízbe vetéssel a betegség megelőzhető. A hoja blanca (fehérlevelűség) fehér elszíneződést vagy 

csíkozottságot okoz a leveleken, a növény megtorpant a növésben és termést nem, viszont bőséges hajtást hoz. 

A betegséget egy növényszöcske, a Tagosodes orizicolus által terjesztett vírus okozza. Rezisztens fajták 

rendelkezésre állnak. 

A rizst megtámadó további betegségek: levélhüvely foltosság, levélhüvely rothadás, szem foltosság, levél 

üszkösség, stb. 
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8. Rovarkártevők 

Rizs büdösbogár 

A rizs büdösbogár (Oebalus pugnaz) a tejes érés fázisában kiszívja a rizsszem tartalmát üres héjat hagyva maga 

után. Ha nem teljesen fogyasztotta el a rizsszemet, az hullámos felületűvé válik és elszíneződik, és hántoláskor 

gyakran törik. Védekezni korai betakarítással és a kártevő által áttelelésre használt durva szárú fűmaradványok 

elégetésével lehet. 

Ormányosbogarak 

Louisianában és Texasban az ormányosbogarak két faja, a cukornád ormányos (Diatraea saccharais) és a 

rizsormányos (Chilo Plejadellus) károsítja a rizst. Járatokat vájnak a rizs szalmaszárába és megeszik a belsejét, a 

buga gyakran kifehéredik és nem hoz szemtermést – ezt az állapotot fehérfejűségnek nevezik. Előfordul, hogy a 

szem kialakulása végbemegy, de ilyenkor a szár vagy a buga egy része letörik. Az ormányosbogarak a 

nagyméretű szárakat kedvelik. A rizsszalmában telelnek át. A tarlómaradvány gyakori legeltetésével, a 

tarlómaradványok talajba forgatásával és a tarló elárasztásával védekezhetünk ellene. 

Rizs vízizsizsik 

A rizs vízizsizsik (Lissorhoptrus oryzophilus) lárvája a gyökereken táplálkozik és hozamcsökkenést okoz. A 

növény megáll a fejlődésben, az érés késik, kevesebb hajtás és buga fejlődik. A kifejlett egyed kártétele 

különböző hosszúságú egyenes vonalú sérülésekben figyelhető meg a levelek felső részein, de gazdaságilag 

jelentős kárt általában nem okoz. Évente egy generáció fejlődik ki, és a kifejlett egyedek peterakása előtt 

rovarölőszerrel kell védekezni ellene. Csávázásra is alkalmas rovarölőszerek is rendelkezésre állnak. 

Egyéb rovarkártevők 

Elárasztás előtt a rizst károsíthatja a Laphygna frugiperda, a Diabrotics duodecimpunctata, a Euetheola rugiceps 

és a Blissus leucopterus. Elárasztáskor ezek a rovarok elpusztulnak. A hántolt rizst a rizszsizsik vagy a 

gabonatárolás közben károsító egyéb rovarok károsíthatják. 

Egyéb kártevők 

Kaliforniában egy pajzsosrák, a Triops longicaudatus beássa magát a rizs hajtásába és lerágja a levelét, így az 

nem bukkan a vízfelszín fölé. A kártevő rovarölőszerekkel, pl. 10 font granulált réz-szulfáttal távol tartható, 

melyet két héttel az elárasztás után repülőgéppel juttatnak ki. 

Magyarországon a növényvédelem és a növényápolás az alábbi munkákból áll: 

Kelesztés, ápolás: vetés után, még árasztás előtt a rizsgátakat gyomtalanítani kell. 

Árasztások: a kelesztés 1-2 napos átfutó árasztással történik. Célja, hogy a talaj művelt rétege teljesen 

átitatódjék vízzel. Utána a felesleges vizet lecsapolják. 

A kikelt rizs növényt fokozatosan kell elárasztani úgy, hogy a növény alsó 1/3-a mindenkor vízben legyen. A 

nyár folyamán 20-25 cm-es vízmagasságot kell tartani. A rizstermesztés sikere azon múlik, hogy a lecsapolások, 

az árasztások, a vízcserék, a vízpótlások ne tartsanak 48-72 óránál tovább. 

A rizstelep karbantartása: A rizstelepek gátjainak, műtárgyainak, csatornáinak, útjainak műszaki állapota romlik, 

4-8 év után felújításra szorulnak. Ezért 1 vagy több táblát is ki kell kapcsolni a rizstermesztésből, s közben a 

talajt is vízszintezni kell. 

Gyomok: A kelesztés után kikelt hidőrfélék akkor írthatók sikeresen, ha a vizet lecsapolták és tocsogók 

foltokban sem maradnak. Káros gyomok a kakaslábfűfajok, a palkafajok és helyenként a rizsfű, 

terméscsökkentő gyom a zsióka és a nád. 

Betegségek: rizskőüszög, helmintospóriumos betegség, baktériumos barnulás és a rizs járványos barnulása 

(bruzone). Az utóbbi az újabb fajtákon ritkán fordul elő. 
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Kártevők: A nyári pajzsosrák, a tapadó lencserák, a tollas árvaszúnyog rendszerint a rizs kelésekor jelentkezik, a 

rizsszúnyog és a tasakosmoly a rizs levélzetének a vízfelszínre kerülése után, a rizsaknázólégy pedig a végleges 

elárasztáskor kezd el károsítani. 

Figure 16.2.  
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Chapter 17. Vadrizs 

Az USA-ban a vadrizs két faját termesztik. A déli vadrizst (Zizania aquatica) az Atlanti-óceán parti síkságain, az 

északi vadrizst (Z. palustris) Észak-Amerika északkeleti részétől a Nagy-tavak vidékén át Kanada déli-középső 

részéig termesztik. Mindkét faja évelő. Korábban ritkán vetettek vadrizst, kivéve mocsarakba a vízfolyás 

irányításának céljából, de ma már ha korlátozott mértékben, de élelmiszerként való felhasználásra is termesztik. 

A vadrizs tavakban, vagy olyan ár-apály által érintett területeken és öblökben nő, ahol a víz sótartalma annyira 

alacsony, hogy nem érezhető. A különböző hosszúsági körök mentén a helyi nappalok hosszúságához 

adaptálódott sokféle növekedési típusú változatuk él. A vadrizst általában 60-120 cm-es vízborítás alatt 

termesztik. Az ár-apály által érintett területeken a vízborítás mélysége 0-90 cm intervallumban mozog. 

Éréskor a szemek gyorsan kiperegnek és a sáros földre hullanak, majd tavasszal kicsíráznak. A növény a 180 cm 

magas vízborítás alól is képes előbukkanni. A mag nem csírázik ki, ha előzőleg már megszáradt, emiatt télen víz 

alatt tárolják. A növény 90-335 cm magasra is megnőhet, tetején a nagy, nyitott bugával, mely a felső részen 

termős, alul pedig porzós virágokat tart. Ez az elrendezés kedvező az idegenbeporzáshoz. A magot elsősorban 

bennszülött észak-amerikai és egyéb törzsek takarítják be, akik rudakkal leütik a csúcsokat és a magokat a 

csónakokba vagy kenukba csépelik ki. A hatékony betakarításhoz a megfelelő berendezés még nem áll 

rendelkezésre. Ezután a magokat a földön vagy nyitott csónakokban félig megszárítják, és zúzással vagy 

taposással hántolják. A szemtermés begyűjtésének és feldolgozásának nagy munkaigénye miatt a vadrizs drága 

specialitásnak számít. 

Magyarországon a vadrizs (indián rizs) termesztés esetén elegendő egy mérsékeltebb tápanyagvisszapótlás is, N 

30-50 kg/ha, P2O5 25-45 kg/ha, K2O 20-30 kg/ha hatóanyag. 

Figure 17.1. Vadrizs 

 

Figure 17.2.  
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Chapter 18. Kölesfélék 

1. A kölesfélék gazdasági jelentősége 

Ázsia, Afrika és Kelet-Európa egyes területeit kivéve a köles nem tartozik a jelentősebb gazdasági növények 

közé. 2000-2003 között a világ össztermése kölesből kb. 27,7 millió tonna volt, átlagos termőterülete pedig 36 

millió ha, így a hektáronkénti átlagos hozam 770 kg-ot tett ki. A legfontosabb kölestermesztő országok Nigéria, 

Niger, Kína és Oroszország. A világ köles termesztésének kb. felét a gyöngyköles (Pennisetum glaucum), 10 %-

át az ujjasköles (Eleusine coracana), 30%-át az olasz muhar vagy rókafarkú köles (Setaria italica) és a 

termesztett köles (Panicum miliaceum), valamint több más faj (CGIAR) teszi ki. A világ export és import piacán 

egyaránt a termesztett köles a legnagyobb jelentőségű. Az Egyesült Államokban 2000-2003 között kb. 250 ezer 

ha-on termesztettek különböző kölesféléket, ebből 187 ezer ha-on volt a termesztett köles. A termesztett kölest 

Colorado, Nebraska és Dél-Dakota területein termesztik. 

További kölesfajok a Paspalum scorbiculatum, a Shama köles (Echinochoa colonum), a Panucum miliare vagy 

P. antidotale, az ujjasmuhar (Digitaria exilis és Digitaria iburua) és a teff (Eragrostis tef). Az Eleusine 

nemzetség a Chlorideae törzsbe, az Eragrostis nemzetség a Festuceae törzsbe, míg a többi köles a Paniceae 

törzsbe tartozik. 

A köles megnevezést tehát számos olyan fűfélére használják, melyek szemtermését élelmiszerként vagy 

takarmányként hasznosítják. Ázsia számos területén a cirokot is a kölesfélék közé sorolják. Ausztráliában a 

seprűcirok seprűköles néven ismert. 

Magyarországon szinte kizárólag a termesztett köles (Pannicum miliaceum L.) hasznosítása történik. 

2. Az olasz muhar 

2.1. Az olasz muhar termesztésének története 

Az olasz muhar, melyet rókafarkú kölesként is ismernek, az egyik legrégebben termesztett növény. Kínában már 

i.e. 2700 körül is termesztették. Származási helye valószínűleg Ázsia, de korán elterjedt nyugat felé egészen 

Európáig. Leginkább Ázsia keleti részén termesztik. Az USA-ban a gyarmatosítás időszakában alig 

termesztették, de a közép-államokban 1849 után fontossága megnőtt. Termőterülete jelentősen csökkent, miután 

1915-től helyét a szudánifű vette át, mint késői vetésű növény. 

2.2. Az olasz muhar adaptációs képessége 

A tenyészév alatt az olasz muhar meleg időjárást igényel. A legtöbb északi államra jellemző forró nyári időjárás 

mellett gyorsan beérik. Bár maximális hozamot bőséges csapadék mellett ad, legnagyobb területen félsivatagos 

régiókban termesztik. 

Az olasz muhar nem képes az aszály okozta sérülésből felépülni. Sekély gyökérrendszere miatt egyike azon 

növényeknek, melyeken az aszály által okozott tünetek az elsők között mutatkoznak meg. A kölesfajok 

sikeresen termeszthetők aszályos területeken, mivel a rövid vegetációs periódus lehetővé teszi az igazán száraz 

időszak előtti beérést. Egyes korai fajták szénatermése akár 65-70 nap alatt képződhet. Új-Mexikó és Texas 

nyugati, száraz területein az olasz kölest sorba vetik. Öntözött körülmények között és nagy tengerszint feletti 

magasságban Colorado-ban más növények több szénatermést adnak, mint a köles. A köles számára a magas 

tápanyagtartalmú vályogtalajok a legmegfelelőbbek. 

2.3. Botanikai jellemzők 

Az olasz köles (Setaria italica) egynyári fűféle, vékony, egyenes szárán sok levél nő. A növények magassága 30-

150 cm között változik. A magok a kalászszerű vagy sűrű bugában helyezkednek el. Minden kalászka alján 1-3 

sörtéjű fészekpikkely található. Az apró, domború magvak a terméshéjban vannak (külső és belső toklász). A 

terméshéj színe fajtától függő, lehet krémfehér, halványsárga, narancs, vöröses-narancs, zöld, sötétlila vagy 

vegyes. A vad muharfajták közé tartozik a fakó muhar (Setaria lutescens vagy S. glauca), a zöld muhar (S. 

viridis) és az óriás muhar (S. faberi). A muharfélék általában önmegtermékenyülők, a természetes kereszteződés 

10% alatt van. 
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Figure 18.1.  

 

Az USA-ban az olasz muhar legalább 10 különböző fajtáját termesztik. Nebraska-ban a jobb fajták szénahozama 

eléri a cirok hozamának 75%-át. 

2.4. Vetésváltás 

Az olasz muhart általában másodveteményként termesztik, mivel 75-90 nap alatt beérik. Még akkor is vethető, 

ha a többi növény vetése már megkésett. Száraz talajviszonyok között egyes növények hozama köles után vetve 

nem megfelelő, mivel a köles kevés nedvességet hagy a talajban. A tavasz végén vetett növények (kukorica 

vagy cirok) jobban tűrik a köles után vetést, mint a kora tavaszi növények (tavaszi búza, zab vagy árpa). 

Általában kalászos gabonafélék vagy kukorica után vetését javasolják. 

2.5. Az olasz muhar termesztése 

Az olasz muhar a tavaszi vetésű kalászos gabonákhoz hasonló magágyelőkészítést igényel. Az apró szemű 

magvak miatt a megfelelően tömörített magágy alapvető fontosságú. A gyommentességről a vetésig 

gondoskodni kell, ugyanis a köles csíranövények kicsik és bizonyos nagyság eléréséig a gyomok ellen 

védtelenek. 

A kölest meleg talajba kell vetni, rendszerint a kukorica vetésideje után 2-3 héttel. A kései vetésű állományt 60-

70 nappal az őszi fagyok általános megjelenése előtt el kell vetni. Colorado-ban a növényt általában május 15. 

és július 1. között vetik, amennyiben a talaj nedvességtartalma elegendő a csírázáshoz. 

A kölest általában hagyományos gabonavető géppel vetik, mivel a kis sortávolság jobb gyomelnyomó 

képességet biztosít. A soron belül a tőtávolság max. 5 cm legyen. A magot nedves talajba kell vetni, a 

vetésmélység 2,5 cm vagy ennél kicsit több. 

Az olasz muhar hektáronként kijuttatott magmennyisége 28-33 kg között van. Félszáraz régiókban gyommentes 

talajba vetve 11-17 kg is elegendő. A legjobb szénaminőség akkor érhető el, ha az állományt az első bugák 

megjelenésekor vágják le, mivel ilyenkor a növény emészthetősége jobb, mint a teljes érés idején. 

Szemtermésért termesztve az állományt gyakran először rendrearató géppel levágják, és a magot kombájnnal 

kicséplik. A kombájnnal történő közvetlen betakarítás során a korai érésű magok kipereghetnek, mielőtt a 

később érő magok megérnének. 

2.6. Felhasználás 

Az olasz muhar szénáját a réti komócsinnal összehasonlítva alacsonyabb értékűnek tartják. Ennek oka, hogy az 

olasz muhar kevésbé emészthető, ugyanakkor szénája egy setarian nevű glükozidot tartalmaz, amely 

vízhajtóként viselkedik lovaknál, ha tömegtakarmányként kizárólag és folyamatosan ezt fogyasztják. 

Szarvasmarhákkal vagy juhokkal biztonságosan etethető, de a szálka szemfájást vagy állkapocs fájdalmakat 

okozhat. 

Az Egyesült Államokban az olasz muhar szemtermését a madáreleségként történő felhasználáson kívül más 

célra nem használják. Magja kevésbé emészthető, mint a termesztett kölesé, beltartalmi értéke pedig csupán 

83%-a annak. Az állatokkal történő etetés előtt a magot alaposan meg kell darálni. Kínában, Mandzsúriában, 
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Japánban és Indiában mind élelmiszerként, mind takarmányként hasznosítják. Az olasz muhar érett bugáit 

madáreleségként hasznosítják. 

2.7. Kártevők és betegségek 

Az olasz muharnak számos betegsége van, pl. a peronoszpóra, a baktériumos hervadás és a levélfoltosság. A 

szemüszög (Ustilago crameri) ellen csávázással védekezhetünk. A szöcskék, a bagolylepke hernyója és a Blissus 

leucopterus gazdasági károkat okozhat. Az olasz muharban telelhet át az Aceria tosichella, amely a búza mozaik 

vírus vektora, ezért köles után búza nem vethető. 

3. A termesztett köles 

3.1. A köles termesztésének története 

A termesztett köles (Panicum miliaceum) termesztése a történelem előtti időkre nyúlik vissza. A feljegyzések 

szerint Kínában már legalább húszezer éve termesztik. Elsősorban Afrikában és Ázsiában termesztik, de Észak- 

és Dél-Amerikában, Óceániában és Oroszországban is megtalálható. Az Egyesült Államokba Európából került a 

18. sz.-ban. Az Atlanti-partok mentén termesztése nem volt jellemző, de az északi és középső államok területén 

1875 után a dakoták közreműködésével terjedni kezdett. Napjainkban elsősorban Észak-Dakota, Colorado, 

Nebraska, és Dél-Dakota területén termesztik. A termesztett kölest seprűkölesként, disznókölesként és Hersey 

kölesként is ismerik. Egy hasonló faját (Panicum sumatrense) termesztik Délkelet-Ázsiában. 

A világon a termesztett köles vetésterülete 35,5 millió ha, a megtermett összmennyiség 32,0 millió tonna, a 

termésátlag 904 kg/ha volt 2009. évben. Hazánkban jelenleg csak néhány száz hektár területen termesztik 

kizárólag magjáért. A termésátlagok 1,0-2,5 t/ha között változhatnak a termőhelytől és az alkalmazott 

agrotechnikától függően. 

3.2. A termesztett köles adaptációs képessége 

A kölest csak olyan területeken sikerült adaptálni, ahol a tavaszi vetésű kismagvú növények sikeresen 

termeszthetők. Rövid tenyészidejű növény, a vetéstől az érésig gyakran csupán 60-65 napra van szüksége. A 

köles fagyérzékeny növény, ezért azokon a területeken, ahol nyári fagyok előfordulnak, nem termesztik. 

Növekedéséhez mérsékelten meleg időjárás szükséges. A köles a kukoricához és a cirokhoz hasonlóan a 

hatékony C4 fotoszintetikus utat képviseli azzal a különbséggel, hogy a CO2 kibocsátás éjjel (sötétben) történik. 

Figure 18.2.  

 

Míg az összes gabona közül a köles vízigénye a legalacsonyabb, az aszályra -elsősorban sekély gyökérzete miatt 

- jobban érzékeny. Nagy mennyiségű búza- vagy árpatermés után termesztése gyakran kudarcra van ítélve. 

Öntözött körülmények között hozama nem éri el a kukoricáét. A durva homoktalajok kivételével minden 

talajtípuson vethető. 

A köles hőigényes növény. Bár vízigénye mérsékelt, a kritikus fenológiai fázisaiban (kelés, virágzás-

terméskötés) érzékeny az aszályra. Nagy hőigénye miatt késői fővetésben vagy másodnövényként termesztjük. 

A talajigénye mérsékelt, inkább a lazább, középkötött, szárazabb fekvésű talajokat kedveli. A belvizesedésre 

hajlamos, hideg talajok nem alkalmasak a termesztésére. Ezt leszámítva élelmes, kitűnően adaptálódó kultúra. 
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3.3. Botanikai jellemzők 

A köles virágzata nagy, nyílt bugavirágzat. Durva, fás, üreges szárának magassága 31-120 cm között változik, 

általában 61 cm. A szár gömbölyű vagy lapított, az alapnál kb. grafitceruza vastagságú. A szárak és levelek 

szőrrel fedettek. A szár és a külső pelyva színe zöld, érett állapotban sárgás vagy vöröses-zöld. Hántoláskor a 

szemek többsége a pelyvában vagy a maghéjban marad. A köles magja nagyobb, mint a muharok csoportjába 

tartozó köleseké, és a maghéj kevésbé szorosan tartja. A maghéj változatos színárnyalatú lehet, pl. fehér, krém, 

sárga, vörös, barna, szürke, csíkos és fekete. A korpa, vagy a maghéj színe a krémfehér valamely árnyalata. 

A köles nagyrészt önmegtermékenyülő, de számottevő mértékben fordul elő idegen beporzás is. 

Hazánkban a termesztett köles három fajtakörbe sorolható: 

• terpedt hupájú köles (P. miliaceum var. elfusum) 

• zászlós bugájú köles (P. miliaceum var. contractum) 

• tömött bugájú köles (P. miliaceum var. compactum) 

A szemtermést borító toklász alapján megkülönböztetünk: 

• fehér köles (P. miliaceum album) 

• piros köles (P. miliaceum rubrum) 

• szürke köles (P. miliaceum griseum) 

• sárga köles (P. miliaceum luteum) 

3.4. Fajták 

A köles fajtáit a buga alakja szerint 3 fő csoportba oszthatjuk (20.3. ábra): 1) szétálló bugájú, 2) laza és 

féloldalas bugájú, 3) tömött és egyenes bugájú. 

Baromfi- és madáreleségnek a tömött, fényes, vöröses magvú fajták a legalkalmasabbak. 

Hazánkban elsősorban sárga- és pirosmagvú köles fajtákat termesztenek. A fajták egy része régi nemesítésű 

(Lovászpatonai pirosmagvú, Fertődi-2), bár az utóbbi időben újabb fajták állami elismerésére került sor 

(Biserka, GK Alba, GKT Piroska, Gyöngyszem, Maxi, Rumenka). 

3.5. Vetésváltás 

A köles bármilyen növény után vethető. Kései vetésű, rövid tenyészidejű nyári másodvetésű növény. A 

vízpótlásra nem jól reagál, ezért ugarterületen nem érdemes termeszteni. 

Félszáraz régiókban a műtrágyázás hatása korlátozottan érvényesül, de búza elővetemény után vagy bőséges 

talajnedvesség mellett 22-24 kg/ha N kijuttatása ajánlatos. Foszfor és káliumhiányos területeken ezen 

tápanyagok pótlása eredményes lehet. 

A köles átlagos hozama kb. feleakkora, mint a legrövidebb tenyészidejű cirok hibridé. Szemtelítődése gyorsabb, 

ezért egy héttel hamarabb érik, mint a legrövidebb tenyészidejű cirok. A köles olyan rövid idő alatt beérik, hogy 

hasonlóan rövid érésidejű cirok nincs. Így a köles kiváló másodvetésként. 

Fővetésben bármely növény után vethetjük. Másodnövényként elsősorban kalászos gabonák után szokott 

következni. 

3.6. A köles termesztése 

A köles tömörített magágyat igényel, melynek gyommentességét a vetésig biztosítani kell. Hideg talajban nem 

csírázik ki. Mivel a tavaszi fagyok könnyen kipusztíthatják, vetését a fagyveszély elmúltával kell kezdeni. A 

legtöbb fajta beéréséhez a vetéstől számítva 60-80 nap szükséges. Általában a kukorica vetése után 2-4 héttel 
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biztonságosan vethető. Colorado keleti részein jó hozamot értek el június 15. és július 1. közötti vetéssel. A 

korábbi vetéseknél nagymértékű volt a gyomosodás, míg a későbbi vetések nem sikerültek. 

A kölest hagyományos gabonavetőgéppel vetik. A legkedvezőbbnek a 34-39 kg/ha közötti kivetett 

magmennyiség bizonyult. Az ennél alacsonyabb csíraszám szembetűnően jobban gyomosodik, de tiszta, 

gyommentes talajon max. 18-22 kg/ha magmennyiség is elegendő. Félszáraz régiókban a kölest talajművelés 

nélkül is lehet termeszteni búzatarlóba vetve. 51-56 kg/ha N kijuttatása szükséges vetéskor a búzamaradványok 

mineralizációja miatt a N immobilizáció ellensúlyozása érdekében. A gyomok ellen leggyakrabban alkalmazott 

szerek az atrazin, a 2-4-D és a proszulfuron. 

A köles akkor takarítható be, ha a buga felső részének magjai érettek. Ebben a fázisban a növény még zöld. A 

betakarítás legjobb módja a rendrevágás, majd néhány nappal később rendfelszedés és cséplés kombájnnal. A 

köles betakarítására a közvetlen kombájnolás nem megfelelő, mert 1) érés után könnyen pereg, 2) megdőlésre 

hajlamos, 3) betakarításkor a szalma nedvességtartalma túl nagy. 

Figure 18.3.  

 

A tápanyagigényét műtrágyákkal biztosítjuk az alábbi adagokat juttatva ki: 

Fővetésben az alaptrágyákat (P és K műtrágyák) a szántás előtt, a nitrogén műtrágyát vetés előtt juttatjuk ki. 

Másodvetésben a tápanyag kijuttatására a vetés előtt kerül sor. Jó talajokon a másodvetésben a műtrágyák 

elhagyhatók. 

A köles optimális vetésideje fővetésben május 15-június 10., másodvetésben június 15-július 10. közötti 

időszak. Gabonasortávolságra vetjük, kivetett csíraszám 7,0-8,5 millió/ha. Optimális vetésmélység 1-2 cm. 

Vetést hengerezni szükséges. 

Érése egyenlőtlen. A fajták általában zöldszáron érnek. A betakarítás optimális ideje az, amikor a főhajtáson 

lévő szemek viaszérésben vannak. Ekkor rendszerint nem csak a szár, hanem a levelek is még zöldek. Ezért az 

egymenetes, kombájnos betakarításnál nagyon fontos a magas tarlóval történő vágás, hogy minél kevesebb 

vegetatív zöld rész kerüljön a levágott termésbe. A termést ezt követően azonnal tisztítani és szárítani kell. 

Kétmenetes betakarítás esetén először rendre vágják az állományt, majd 2-4 napos száradást követően 

kombájnnal felszedik és elcséplik a rendet. Ezt követi a tisztítás és szárítás ebben az esetben is. A szárítást csak 

alacsony hőmérsékleten (35-40 oC) végezhetjük. 

3.7. Felhasználás 

Ázsiában a köles széles körben fogyasztott élelmiszer. A héjától megfosztott magot levesekhez használják, 

lisztjét megfőzve fogyasztják. A kölesből készült kenyérrel végzett emészthetőségi kísérletek azt mutatják, hogy 

a köles szénhidrátjának hasznosulása azonos a többi gabonáéval, de fehérjetartalmának csupán 40 %-a 

emészthető. 
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A kölest minden állat szívesen fogyasztja, de etetés előtt meg kell darálni. Sertésekkel és baromfival etetve 

takarmányozási értéke a kukoricáénak 95 %-a, de húshasznú szarvasmarhák vagy juhok takarmányaként ez az 

érték csak max. 90 %. A kölest néha zölden is betakarítják, de durva szára és szőrös levelei miatt csak gyenge 

minőségű szénának számít. Legfőbb kereskedelmi értéke madáreleségekben történő hasznosításában van. 

Hazánkban a kölest kásának használták. Napjainkban fontos szerepe kezd lenni a hántolt kölesnek a 

reformtáplálkozásban. Terméséből lisztet készítenek. Takarmányozásra és madáreleségként is felhasználható. 

3.8. Betegségek 

Számos egyéb növénnyel összehasonlítva a kölest viszonylag kevés betegség támadja meg. A kölesnél előfordul 

a baktériumos csíkosság (Pseudomonas avenae). A fertőzött leveleken, levélnyeleken és szárakon barna, vízzel 

telt csíkok figyelhetők meg. A hosszú, keskeny sérüléseken vékony, fehér váladékpikkelyek figyelhetők meg. A 

betegség valószínűleg a talajból fertőz. A Sphacelotheca destruens gomba által okozott köles porüszög, valamint 

a mohar porüszög (Ustilago crameri) is előfordul. 

Megfelelő talajelőkészítéssel a kezdeti időszakban az állomány gyommentesen tartható. A vegetációs periódus 

későbbi fenofázisaiban jó a gyomelnyomó képessége. 

Hazánkban a betegségei gazdasági károkat eddig nem okoztak. Néhány betegség szórványosan felléphet a köles 

állományaiban, melyek a következők: 

• árpa sárga törpülési vírusa (Barley yellow dwarf virus) 

• köles baktériumos csíkoltsága (Xentomonas panici Larulescu) 

• kölesrozsda (Puccinia purpurea) 

• köles fuzáriuma (Fusarium ssp.) 

Magyarországon a rovarkártevők minimális mértékben károsítják a kölest. Az érés időszakában jelentős lehet a 

madárkártétel. 

A potenciális állati kártevők a következők: 

• kukoricamoly (Ostrinia nubilalis L.) 

• köles gubacsszúnyog (Stenodiplodes panicii L.) 

• fritlégy (Oscinella frit L.) 

• házi veréb (Passer domesticus L.) 

3.9. A vadköles 

A köles vad fajtája gyomnövényként egyre inkább problémát okoz az USA középnyugati részén. Először 

Wisconsin-ban fedezték fel az 1970-es években. Abban különbözik a termesztett kölestől, hogy magjainak színe 

olajzöld, szürke vagy fekete, és éréskor azonnal pereg. A szár szőrrel sűrűn fedett. A vadköles ellen használható 

gyomirtószerek az alachlor, a metolachlor, a butylate és a nicosulfuron. 

4. Gyöngyköles 

A gyöngyköles (Pennisetum glaucum) indiai köles, afrikai köles és penicillaria néven is ismert. A trópusokon a 

világ negyedik legfontosabb élelmiszerének számít, termőterülete 25 millió ha. Legnagyobb termőterületen 

Nyugat-Afrika félsivatagos területein és Indiában van. Indiában bajri, bajra vagy cumbo néven is ismerik. Az 

USA-ban 1,5 millió ha körüli területen termesztik takarmányozási célra, leginkább a déli területeken. A déli, 

partvidéki területeken fontos átmeneti legelőnövény. Napjainkban szemtermése miatt egyre nagyobb jelentősége 

lesz az USA déli részén. 

4.1. Termesztésének története 
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A gyöngyköles minden bizonnyal Afrikából, a Szahara környékéről származik. Afrikában és Ázsiában már a 

történelem előtti időkben is termesztették. A gyöngyköles meglehetősen korán került az USA-ba, de 1875 előtt 

alig termesztették. 1969-ben Georgia-ban és más déli államokban 233 ezer ha-on termesztették. 

4.2. Botanikai jellemzők 

A gyöngyköles magas, egyenes szárú egynyári fűféle, magassága 180 cm és 460 cm között változik. Szára fás, 

levele hosszúkás, szélén finoman csipkézett. Nagymértékben bokrosodik. Virágzata 15-36 cm hosszú és 2,5 cm 

széles sűrű bugavirágzat. Az érett buga barnás színű. A kalászkák kettesével állnak, sörtékkel körülvéve. 

Minden kalászkának két virága van, melyet két eltérő pelyva vesz körül. Az alsó virág porzós, gyakran csak a 

steril belső toklász jelzi. A felső virág termős, a szemtermés a külső és belső toklászon belül található, 

melyekről éréskor könnyen leválik. Előfordul, hogy a kalászkákban két termős virág található. A gyöngyköles 

virága váltivarú; a bibék megjelenése több nappal megelőzi a porzószálak megjelenését. Ennek következtében a 

gyöngyköles alapvetően idegen beporzással szaporodó növény. A virágzás fentről lefelé 4-5 nap alatt megy 

végbe. Az utolsó bibék a kalász alján jelennek meg nem sokkal az első pollenszemek lehullása után. A 

gyöngyköles részben önsteril. A keleti félgömbön, ahonnan a faj származik, számos fajtáját ismerik. 

Figure 18.4.  

 

4.3. A gyöngyköles termesztése 

A gyöngyköles számára a homokos vályogtalajok a legmegfelelőbbek. India és Afrika különösen száraz vagy 

gyenge termékenységű talajain a gyöngyköles a legjobban termeszthető növény, ugyanakkor a nagy 

műtrágyaadagokra is jól reagál. Vetése a fagyveszély elmúltával meleg talajba történjen. A vetési idő változó, a 

Mexikói-öböllel határos államokban áprilistól az északi államokban májusig tart. A magot általában vetőgéppel 

51-107 cm közötti sortávolságra, 10-15 cm tőtávolságra vetik. Legeltetésre vagy szénaként történő 

felhasználásra a sűrű vetés javasolt, a hektáronkénti magmennyiség ilyenkor 11-22 kg. Nagyobb 

állománysűrűségnél vékonyabb szárak képződnek, így a szálastakarmány minőségük is jobb. Magtermesztés 

céljára a hektáronként kivetett magmennyiség 4,4-6,6 kg. Vetési mélysége 13 mm. Jó minőségű szénához a 

bugavirágzat megjelenésekor kerüljön betakarításra. 

Georgia, Kansas és Nebraska államokban nemesítési kísérleteket folytattak a gyöngykölessel kapcsolatban. A 

hibrid gyöngyköles magját citoplazmikusan hímsteril mag felhasználásával állítják elő. 

A gyöngyköles leggyakoribb gyomirtószerei az atrazine, a 2-4-D és a proszulfuron. Viszonylag kevés betegség 

támadja meg és a rovarkártevők sem jellemzőek; a szöcskék, a bagolylepke hernyója és a Blissus leucopterus 

okozhatnak gazdaságilag is komoly kárt. 

4.4. A gyöngyköles felhasználása 

Az Egyesült Államokban a gyöngykölest elsősorban legelőfűként és alkalmanként szilázsként hasznosították. 

Bugahányás előtt betakarítva kiváló takarmányértékkel bír, ilyenkor ugyanis nyersfehérje tartalma akár 15 % is 

lehet. Ugyanakkor összes emészthető tápanyagtartalma alacsonyabb, mint a szudánifűé vagy a szudánifű-cirok 

hibrideké. A virágzási fázishoz közeledve a növény fássá válik. A szem érését követően szármaradványának 

takarmányértéke alacsony. Meleg, kedvező időjárási körülmények között akár 36 t/ha száraz tömegtakarmány is 

betakarítható. Sertésekkel etetve a gyöngyköles magja a kukoricánál vagy búzánál alacsonyabb takarmány 

értéket képvisel. 
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Indiában és Afrikában a Szaharától délre fekvő területeken a gyöngykölest élelmiszerként fogyasztják, és bár 

nem nagy értékkel bír, szármaradványát takarmányként hasznosítják. 

5. Japán köles 

A japán kölest (Echinochloa frumentacea) az Egyesült Államokban legelőfűként hasznosítják, Ausztráliában, 

Japánban, Egyiptomban és más országokban viszont takarmányként termesztik és ehető magját is fogyasztják. 

Koreában szegény ember köleseként is ismert, Indiában sava kölesnek nevezik. Ez a kölesféle minden bizonnyal 

a gyakori gyomnövényként ismert közönséges kakaslábfűtől (E. crusgalli) származik, melyre külsőleg is nagyon 

hasonlít. Egy rokon faját (E. corona), a shama kölest vagy dzsungelrizst Indiában és más országokban 

termesztik. 

A japán köles egynyári fű, mely 61-122 cm magasra nő. Virágzata bugavirágzat, mely 5-15 egyenes ágból áll. A 

kalászkák a főtengely egyik oldalán helyezkednek el, színük barnás vagy lilás. A kalászkát két pelyva fogja 

közre, bennük két virág található. Az alsó levél porzós, míg a felső teljes. A pelyvákban a sorrend: a porzós 

virág belső toklásza, a szemtermés és a termős virág külső toklásza. A szemtermés a zárt toklászban marad. A 

japán köles abban különbözik a közönséges kakaslábfűtől, hogy egyenesebb növésű és szemtermése duzzadtabb 

és szálkátlan. 

Termesztési módszerei az olasz muharéhoz hasonlóak. A japán kölest az Egyesült Államokban leginkább 

legelőfűként és takarmányként, valamint vadmadarak etetésére használják. Vastag szára miatt szénája nehezen 

kezelhető. Amennyiben bugahányás előtt takarítják be, a japán köles szénája emészthető, de emészthetősége az 

éréshez közeledve rohamosan csökken. Bőséges csapadék mellett nagy hozam érhető el. 

6. Barna vadköles 

A barna vadkölest (Panicum ramosum) az USA délkeleti részén szénaként történő hasznosításra vagy legeltetési 

céllal termesztik, valamint eleségként fürjek, galambok és egyéb vad madárfajok számára használják. Az indiai 

eredetű növény magja 1915-ben került az USA-ba. 

A barna vadköles gyors növekedésű egynyári növény, magassága 61-122 cm, a sárgától a barnáig változó színű, 

nyitott bugája 5-15 cm hosszúságú. Magjai nagyon könnyen peregnek, így más termesztett növény 

állományában gyomnövényként fordulhat elő. 

A barna vadköles a vöröshere betakarítását követően a talaj tárcsázása után vethető. A növény ezután újra és 

újra kikel magától, csakúgy, mint a vöröshere kemény magvú típusa. Természetvédelmi területeken a vad 

barnaköles gyakran magától nő. 

7. Egyéb kölesfélék 

A teffet (Eragostis tef) Kelet-Afrikában, elsősorban Etiópiában termesztik emberi fogyasztásra, ahol is 

termesztésének volumene meghaladja az összes többi gabonafélét együttvéve. A teff vastartalma majdnem 

kétszerese, kalcium tartalma majdnem húszszorosa a többi gabonának, így tápértéke is kedvezőbb. 

A korakánkölest vagy ujjaskölest (Eleusine coracana) nagy területen termesztik elsősorban Indiában és Kelet-

Afrikában, össztermelése meghaladja a 3 millió tonnát. Nevezik raginak vagy madárláb kölesnek is, mivel 

virágzata a madarak lábához hasonló villás alakú. 

A Paspalum scorbiculatum Indiában koda kölesként, Új-Zélandon árokkölesként termesztett növény. A kiskölest 

vagy kutkit (Panicum sumatrense) Indiában és Pakisztánban termesztik. Az ujjasmuhar (Digitalia exilis) 

Afrikában és Ázsiában fordul elő. 

Figure 18.5.  
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Chapter 19. Pohánka 

1. A pohánka gazdasági jelentősége 

2000-2003 között a világon kb. 2,8 millió ha-on átlagosan 2,8 millió tonna, vagyis 880 kg/ha pohánkát 

termesztettek. A legfontosabb termesztő országok Kína, Oroszország, Ukrajna, Franciaország és Lengyelország. 

Az Egyesült Államokban 2000-2003 között közel 65000 ha-on 72000 tonna (1000 kg/ha) pohánkát takarítottak 

be, elsősorban Észak-Dakotában, Washingtonban, Minnesotában, New Yorkban és Pennsylvaniában. 

Az Egyesült Államokban 1866-ban közel 480 ezer tonna pohánkát termesztettek, és 1918-ban 405000 ha 

területen folyt termesztés, azóta viszont a vetésterület nagysága folyamatosan csökken. Napjainkban a pohánkát 

„bio” élelmiszerként tartják számon, és ez növelheti a hazai fogyasztást. A rövid tenyészidő, a nitrogén 

trágyázásra adott gyenge reakció és a napjainkig eredménytelen nemesítési kísérletek miatt a pohánka hozama 

alacsonyabb, mint a kalászos gabonáké. Emellett az állattenyésztés szempontjából más gabonákkal 

összehasonlítva a pohánka kevesebb tápértékkel rendelkezik, és a pohánkából készült termékek kereslete 

jelenleg igen alacsony. Kanadában az 1970-es évek végén, az 1980-as évek elején közel 60700 ha-on 

takarítottak be pohánkát. Azóta a termesztés évi 12000-16000 ha-ra csökkent. A legfőbb termesztő Manitoba, 

mely a vetésterület mindegy 70%-át teszi ki. A kanadai termés több mint felét exportálják, elsősorban Japánba. 

A pohánka (szinonim nevei: hajdina, tatárka, haricska) régóta termesztett növényünk. A gabonanövények között 

tárgyaljuk annak ellenére, hogy a Keserűfűfélék (Polygonaceae) családba tartozik. 

A világon 2009. évben 2,1 millió hektáron termesztették, az összes megtermelt mennyiség 1,4 millió tonna volt, 

így a világ termésátlag szerénynek (686 kg/ha) mondható. Hazánkban régebben (XIX. század) is korlátozott 

nagyságú területen termesztették. Napjainkban a vetésterülete néhány száz hektár. Magtermése 1,0-2,5 t/ha, 

zöldtömege 5-12 t/ha között változhat ökológiai és agrotechnikai feltételektől függően. 

2. A pohánka adaptációs képessége 

A pohánka hűvös, nedves éghajlaton fejlődik a legjobban. Északon és a keleti régió magasabb fekvésű területein 

egyaránt termesztik. Érzékenyen reagál a hidegre, a hőmérséklet jóval fagypont alá süllyedésével gyorsan 

elpusztul. Tenyészideje rövid, csupán 10-12 hét. Virágzáskor érzékenyen reagál a magas hőmérsékletre és a 

száraz időjárásra. Éppen ezért a pohánkát általában későn vetik, hogy a növekedés a nyári meleg időszakra 

essen, míg a magfejlődés a hűvösebb késő nyári periódusban történjen. 

Kedvező időjárási körülmények között kevésbé termékeny, rosszul művelt talajon is jobb termést hoz, mint más 

gabonafélék. A műtrágyára kevésbé reagál, mint más növények. A többi gabonafélével ellentétben a pohánka 

képes a nyersfoszfát nagymértékű hasznosítására. Jól alkalmazkodik a laza, jó vízelvezetésű talajokhoz, mint pl. 

a homokos vagy hordalékos talaj, és megfelelően fejlődik olyan földben is, ami más gabonák számára túl 

savanyúnak bizonyul. Túlnedvesedett talajon a pohánka általában kevés termést hoz. Nitrogénban gazdag 

talajon megdőlésre hajlamos. A pohánkát gyakran köztes növényként termesztik, így a növekedéséhez 

szükséges feltételek kisebb hangsúlyt kapnak. Ezzel magyarázható az Egyesült Államokra jellemző alacsony 

termésátlag. 

Vízigényes, melegkedvelő, gyors fejlődésű növény. Vegetációs periódusa rövid (10-12 hét). Nálunk rendszerint 

másodnövényként termesztik. Megkésett vetésben a kora őszi fagyok tehetnek az állományokban komoly 

károkat. 

A talajjal szemben nem igényes. Hazánk déli, délnyugati megyéiben termeszthető. 

3. A pohánka termesztésének története 

Kínában a közönséges pohánkát (Fagopyrum esculentum ) már 5000-6000 évvel ezelőtt termesztették. 

Valószínűleg az ország hegyvidéki területeiről származik. A középkor folyamán Európában, majd innen később 

Amerikában is meghonosodott. 1625 előtt dán telepesek termesztették a Hudson folyó mentén. 

A pohánka nem kalászos gabona, sőt, valójában nem is gabona, mivel nem tartozik a pázsitfűfélék családjába. A 

termést, vagy a magot a gabonához hasonlóan hasznosítják, ezért általánosan gabonának tekintik. A pohánka 
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angol elnevezése – buckwheat – Skóciában alakult ki két angolszász szó összeolvadásából: boc (beech), 

jelentése bükk, ami arra utal, hogy a kaszat vagy termés alakja hasonlít a bükkmakkéhoz, és whoet (wheat), 

jelentése búza, mivel a búzához hasonlóan fogyasztják. Német elnevezése Buchweizen, ami ugyancsak 

bükkmakk búzát jelent. 

Magyarországra a XVI. században került, de nagyobb mértékben sohasem terjedt el. 

4. Botanikai jellemzők 

A pohánka a keserűfűfélék (Polygonaceae) vagy pohánkafélék családjába tartozik. A közönséges pohánka 

leggyakoribb faja a Fagopyrum esculentum (F. sagittatum) valószínűleg egy vadon termő ázsiai évelő fajtól, az 

F. cymosumtól származik. Egy másik faját, a tatár pohánkát (F. tartaricum) szintén termesztik. A szárnyas 

pohánka a Polygonaceae családba tartozó Eriogonum alatum egy másik faja. 

A pohánka egynyári, 60-150 cm magas növény, egyetlen szárral és általában néhány ággal. A szár a 

szárcsomókat kivéve, erősen barázdált, húsos és sima. A szár színe a zöldtől a pirosig terjedhet, de az idő előre 

haladtával megbarnul. Ha a megtermékenyülés nem megfelelő, a piros szín intenzívebb. A levéllemez 5-10 cm 

hosszú, háromszögű és szív alakú. Az alsó levelek nyelesek, míg a csúcshoz közel levélnyél nélküli ülő levelek 

alakulnak ki. A pohánka karógyökérrel rendelkezik, melyből számos rövid, 90-120 cm, vagy rövidebb oldalágak 

nőnek ki. A gyökérzet a növény teljes súlyának kb. 3%-át teszi ki, míg a gabonáknál ez az arány 6-14%-ra 

tehető. 

A közönséges pohánka (Fagopyrum esculentum) virágzata hónalji vagy csúcsi fürt- vagy bogas virágzat, többé-

kevésbe sűrűn egymás mellett elhelyezkedő virágokkal (31,2 ábra). A virágzat részben determinált. A szirom 

alakú csészelevelekből álló virág fehér vagy rózsaszínes. Szirommal nem rendelkezik. Nyolc porzója és egy 

háromszög alakú, egy kamrás magháza van, amely egyetlen magkezdeményt és egy háromosztású bibeszárat 

tartalmaz, bütykös termővel. 

A pohánka folytonos növekedésű és néhány hétig virágzó növény. A vetést követő negyedik – hatodik héten 

kezd virágozni. A virágok kétalakúak (dimorf), vagyis vannak egyedek, melyek „tűvirágokat” hoznak - a porzók 

rövidebbek, mint a bibeszár -, míg más egyedek „rojtos” virággal rendelkeznek – a porzók hosszabbak. A 

néhány virág, melyen a porzók és a bibeszár egyforma hosszúak, általában terméketlen, de önbeporzás is 

előfordul. Önbeporzást vagy hasonló típusú virágok közötti keresztbeporzást követően is előfordulhat sterilitás, 

mivel a pollentömlő növekedése gátolt. Két különböző típusú virág közötti idegen beporzás általában növeli a 

termékenységet. Összegezve, a közönséges pohánka általában természetes módon idegen beporzással 

szaporodik, önbeporzásra nem képes (önsteril). A pollent a méhek és más rovarok viszik át, de idegen beporzás 

méhek nélkül is előfordulhat. A tatár pohánka (Fagopyrum tataricum) önsteril. Európai tapasztalatok szerint a 

bórtrágyázás segíti a pohánka magvak megtermékenyülését. 

Figure 19.1.  

 

A termés barna, szürkés barna vagy fekete színű makkocska. A mag csúcsa a sztigmás vég, míg a muvarlevelek 

az alaphoz csatlakoznak. A maghéj a perikarpium. A héjban a mag vagy az érett magkezdemény világos barna 

színű, és a terméshez hasonlóan háromszög alakú. Az endospermium fehér, opálos és keményítőben gazdagabb, 

mint a kalászos gabonák endospermiuma. Az endospermiumba ágyazott embrió két, S alakban meghajló 

sziklevéllel rendelkezik. 

Magyarországon a közönséges pohánkát (Fagopyrum esculentum) termesztik. 
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5. A pohánka típusai 

A japán pohánka barna színű, általában nagy, 7 mm hosszú és 5 mm széles magot hoz, kg-kénti magmennyisége 

33000. A mag keresztmetszete közel háromszög alakú. Magasra nő, levelei nagyok, szára érdes. 

Az ezüstös héjú pohánka kisebb, magja fényes, ezüstszürke, és kg-kénti magmennyisége 44000. A mag oldala 

lekerekített, így kevésbé hangsúlyos a háromszög alak. A japán pohánkához viszonyítva a szár és a levelek 

kisebbek, és a kifejlett szár vörösebb. A közönséges pohánka hasonlít az ezüstös héjú pohánkára, de magvai 

kisebbek. A japán és ezüstös héjú fajok mechanikai és hibrid keverékei közönséges pohánkának tekinthetők. 

Napjainkban az Egyesült Államokban egy új fajtát is termesztenek, melynek magja tetraploid. A szárnyas vagy 

barázdált magvú pohánka csupán keverékként fordul elő. Ez valójában a közönséges japán hadina (Fagopyrum 

esculentum) egy fajtája, melynek magja azért tűnik nagynak, mert a héjak által közrezárt szög nagy, és 

szélesebbnek tűnik. 

A tatár, vagy hegyi pohánkát (F. tataricum) időnként takarmányként termesztik Észak-Karolina, ill. Maine 

hegyvidékein valamint más területeken. Már nem tartozik a termesztett növények közé, elvadult, és leginkább 

Kanada prérijein fordul elő, mint gyomnövény. Több elnevezése is ismert, ezek a következők: indiai búza, kacsa 

búza, rozs pohánka, stb. 

A tatár pohánka a közönséges fajoktól kevésbé látványos megjelenési formájával, egyszerűbb fürtvirágzatával 

és kisebb magjával (57.000/kg) különböztethető meg; a mag hegyes, keresztmetszete kör alakú. Színe a fakó 

szürkétől a feketéig terjed, míg héja lehet sima, határozottan durva és tüskés is. Zöldes-fehér szirmú virágai 

nagyon kicsik, jelentéktelenek. 

Pennsylvania területén a közönséges pohánka a vetést követő hat-nyolc, míg a tatár pohánka tíz hét alatt érik be. 

A héj a mag 18-22%-át teszi ki. Oroszországban hibrid pohánka magot termesztenek két faj egyszerre vetésével 

és a vetési területre méhkaptárakat helyeznek ki. 

A vad pohánka (Polygonum convovulvus) közönséges gyomnövény. 

Hazánkban jelenleg (2010. év) államilag minősített fajtái a következők: Hajnalka; La Harpe; Oberon. 

6. Trágyázás 

A közepes, vagy annál jobb tápanyagellátottságú termőterületeket kis mértékben, vagy egyáltalán nem 

szükséges műtrágyázni. Mivel a nitrogéntöbblet növeli a megdőlés kockázatát, általában max. 56 kg/ha N 

műtrágya kijuttatása indokolt. Az olyan talajok esetében, ahol a felvehető foszfát mennyisége alacsony, kb. 22-

45 kg foszfát műtrágyát alkalmaznak hektáronként. Káliumban szegény talajon még nagy terméshozam 

eléréséhez sincs szükség 78 kg/ha-nál több káliumműtrágyára. A mész mértékletes használata hasznos lehet, de 

a túlzott meszezés káros. 

Figure 19.2.  
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7. Vetésváltás 

Azokon a területeken, ahol nem használtak műtrágyát, a pohánka az utána következő növényekre gyakorolt 

káros hatása annak tulajdonítható, hogy gyors növekedésű és sekélyen gyökerező, így hamar felveszi a talaj 

tápanyagait. A pohánkát téli takarónövény kövesse a vetésforgóban, nem csupán a szerves anyag pótlása, hanem 

az erózió mérséklése miatt is. A laza, morzsalékos talajú pohánka tarló jobban ki van téve az eróziónak, mint a 

kalászos gabonával hasznosított talaj. 

Korán lekerülő elővetemények (rendszerint kalászos gabonák, esetleg repce, zöldborsó, takarmánykeverékek 

stb.) után másodnövényként termesztjük. Belvizes, későn művelhető területeket is hasznosíthatunk pohánkával. 

8. A pohánka termesztése 

Magágykészítés 

A pohánka számára a korai szántás kedvező. A talajelőkészítés és a vetésmélység a kalászos gabonákéhoz 

hasonló. Mivel nincsenek a pohánka állományban alkalmazható gyomirtó szerek, a gyommentes magágy 

alapvető fontosságú. A pohánka alkalmazható más növényekkel együtt vetésváltásban. Missouriban kalászos 

gabona után másodvetésként is termeszthető. A széles levelű gyomok kiirtására használt trifluralinra, tiazinra és 

szulfonilureára érzékenyen reagál, ezért a pohánkát megelőző termény esetében ezek a szerek odafigyeléssel 

alkalmazhatók. 

A talajművelésének alapelvei a következők: 

• minél rövidebb idő alatt 

• minél kevesebb művelettel (költségtakarékosság) 

• minél kevesebb vízvesztéssel 

készítsünk elfogadható magágyat. Így a talajelőkészítése 1-2-szeri tárcsázásból (+zárás), ill. magágykészítésből 

áll. A tárcsázást jó hatékonysággal lehet helyettesíteni nehézkultivátorral, mulcstillerrel. 

Vetési módok 

Az észak-keleti területeken általában június 15. és július 1. között, Kanada Manitoba tartományában pedig 

június 1. és június 20. között vetik a pohánkát. A július 15. utáni vetést nem ajánlják. Egy adott területen a vetési 

idő viszonylag könnyen kiszámítható, ha az első őszi fagyok várható idejétől visszaszámoljuk a növekedéshez 

szükséges 12 hetet. Észak-Európában, ahol a nyári időjárás hűvösebb, május végén vetik. A pohánka kb. 27 °C 
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hőmérsékletű talajban csírázik a legjobban, de 7-41 °C között bármilyen hőmérsékleten kicsírázik. A kivetett 

magmennyiség a közönséges pohánka esetében 45-67 kg/ha között változik, míg a kisebb szemű tatár pohánkáé 

27 kg/ha. A vetésmélység 2,3-5 cm. A magot sorba vagy szórva vetik. 

Hazánkban az optimális vetésidő június közepétől július közepéig terjedő időszak. A tenyészterület és az 

állománysűrűség, magmennyiség változik a hasznosítási céltól függően: 

Figure 19.3.  

 

Betakarítás 

A pohánkát rendfelszedővel gyűjtik be, amikor a magok 70-80%-a barna vagy fekete színűvé válik. Ezt 

követően kombájnnal kicsépelik. Ha kombájnnal közvetlenül aratják, a magok 90-95%-a barna vagy fekete 

legyen. A dobot 600-800 fordulat/percre (fordulatszámra), a dob-kosár közötti távolságot pedig 13 mm-re kell 

állítani. Ahhoz, hogy a közvetlenül aratott termés biztonságosan tárolható legyen, általában szárításra van 

szükség, mert a virágzás és érés nem egyszerre, egyenletesen történik. A szárítást 12-13% nedvesség tartalomig 

kell végezni. A levegő hőmérséklete nem haladhatja meg a 43 °C-t. 

Zöldtakarmánynak a virágzás kezdetén (30-40 nap vetést követően) silózó géppel takaríthatjuk be. Kedvező, 

hogy a szára lassan fásodik, így a zöldtakarmány minőség viszonylag hosszabb ideig (7-10 nap) betakarítva sem 

romlik. A fő hasznosítása a magnak történő betakarítás viszont problematikus, mert az állomány virágzása és 

érése is elhúzódó. Magnak a vetéstől számított 75-85. napon takaríthatjuk be. A pergési veszteség csökkentése 

miatt érdemes az állományt deszikkálni. Az állományszárítást követően 4-6 nap múlva kombájnolható. A 

betakarítás után a nagy nedvességtartalma miatt azonnal tisztítani és alacsony hőfokon (35-40 oC) szárítani kell 

a tárolás előtt. 

9. Felhasználás 

Régen a pohánkát elsősorban emberi fogyasztásra termesztették. Napjainkban mivel a malomüzemek csak a 

jobb minőségű magot vásárolják fel, ezért leginkább állatok takarmányozására használják. Vetőmagként a 

termés 6-7%-át hasznosítják. A lisztből jellegzetes tortát vagy palacsinta liszt keveréket készítenek. Azoknál, 

akik allergiásak a pohánka fehérjére, a túlzott fogyasztás bőrkiütést okoz. Fény hatására a pohánkával etetett 

fehér szőrű állatoknál szintén kiütések jelennek meg. 

A pohánka az egyik legjobb időszakos mézelő növény, mivel akár több mint harminc napig is virágzik. Egy 

hektáron 275-415 kg mézhez szükséges nektárt termel. A pohánka méz sötét színű, karakteres ízű, melyet nem 

mindenki kedvel. A méhek a tatár pohánkáról ritkán gyűjtenek nektárt. 

Régen a pohánka leveléből és virágából vonták ki a rutin nevű glükozidot, amit gyógyászatban használtak a 

vérzékenység tüneteinek enyhítésére, magas vérnyomás csökkentésére, fagyás okozta gangréna megelőzésére, 

de véd az atomsugárzás utóhatásai ellen is. A pohánka ilyen jellegű hasznosítását kiváltotta a szintetikus úton 

előállított rutin. Szárnyasok etetésére egész magot alkalmaznak, de a többi haszonállat takarmányozására 

gyakran hántolt magot használnak. A pohánka értékes zöldtrágyaként használható takarónövény, gyomelnyomó 

és köztes növény. 

A pohánka betakarítása és feldolgozása során visszamaradt hulladék vagy melléktermék a keveréktakarmányok 

értékes összetevője. A maghéj tápértéke csekély. A legtöbb malom a héjat elégeti, de egy részét értékesítik és 

csomagolóanyagot gyártanak belőle. 

Hazánkban döntően a magjáért termesztik a pohánkát. Hántolva kásaként, lisztté őrölve tésztafélék készítésére 

használják. Fogyasztása – mint kiváló reform táplálék – az utóbbi időben növekszik. Magja takarmányozásra is 

felhasználható. A hántolatlan mag takarmányként történő túlzott etetése megbetegedést okozhat (fagopirizmus). 

Virágzásban lesilózva zöldetetésre alkalmas. Kiváló mézelő növény. 
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10. Kémiai összetétel 

A közönséges pohánka magjának kémiai összetétele a következő: 10 % víz, 1,7% hamu, 2,35% fehérje, 12% 

rost és 60-64% nitrogént mentes kivonható anyag. A kalászos gabonákkal összehasonlítva nyersfehérjéjének 

lizin tartalma magasabb. 

11. Őrlés 

A pohánkát lisztté vagy darává őrlik. Kivételt képez a tatár pohánkát melynek lisztje sötét színű és keserű ízű. 

Az őrlés során a pohánkát megtisztítják és 12%-os nedvességtartalomig szárítják, majd dörzsölés után a rostára 

kerül, ahol a terméshez tapadt port, pelyvát és csészeleveleket távolítják el. Ezt követően a magot az aprító 

hengerre vezetik, ahol megtörik, és a héjat leválasztják. Mivel a folyamat alatt az anyag nedvességet vehet fel, 

újra 12%-os nedvességtartalomig szárítják, ezzel is segítve a héj leválását. Ezután a magot tovább őrlik és 

szitálják. A pohánkalisztet akár búzafehérségűre is szokták őrölni. Általában azonban a malmok durva szitákat 

használnak, melyen a kis héjrészek átjutnak, és a lisztben maradnak. Ezek a kis részecskék adják a liszt 

jellegzetes sötét színét. A sötét, durva részecskéket tartalmazó maradékot nevezik hulladéknak, vagy 

mellékterméknek. 

Nagyjából 45 kg tisztított pohánkamagból 27-34 kg liszt, 2-8 kg melléktermék, 8-12 kg héj, de tiszta fehér 

lisztből csupán kb. 24 kg nyerhető. 

A dara előállítása során a különálló, egységes, közepes méretű magot két malomkövön vezetik át, amely csak 

összetöri a héjat, de őrlést nem végez. A tisztított darát elsősorban Európában fogyasztják, kását, levest, pörkölt 

magot, pudingot készítenek belőle, de reggeli pelyhek készítésére is alkalmas. 

12. Kártevők 

A pohánkában a kártevők - és kórokózók általában nem jellemzők. A leggyakrabban előforduló betegségek a 

Ramularia gomba fajok által okozott levélfoltosság és a Rhizoctonia által okozott gyökérrothadás. A 

pattanóbogarak lárvái, a levéltetvek, a madarak, a szarvas és a rágcsálók alkalmanként károsíthatják a pohánkát. 

Gondos talajelőkészítés megfelelő gyommentességet biztosít a tenyészidő kezdetén, így a herbicid használat 

elkerülhető. Később jó a gyomelnyomó képessége. 

Hazánkban a betegségek és az állati kártevők gyakorlatilag nem károsítják. Potenciális kórokozók a fitoftóra, a 

cerkospóra, a fehérpenész, a szürkepenész, a fuzárium és a fuzikládium lehetnek. A kártevők közül esetenként a 

rezes fináncbogár, a tripszek, a bagolylepke hernyója jelenhet meg az állományaiban. 

Figure 19.4.  
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Chapter 20. ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. hét: 

Ismertesse a fontosabb termesztett növények élelmiszeripari értékét 

Melyek a legfontosabb gabonanövények, és azoknak melyik területen történik a felhasználásuk 

Melyek a legfontosabb olajnövények és azok legfontosabb felhasználási területei. 

Ismertesse a modern mezőgazdaság kialakulásának fontosabb szakaszait. 

Ismertesse a növénytermesztési rendszerek elemeit 

2. hét: 

Ismertesse a természetes ökoszisztémák jellemzőit 

Ismertesse az agro-ökoszisztémák jellemzőit 

Jellemezze a természetes és mesterséges ökoszisztémák kölcsönhatásait 

Melyek a növényi populációkban kialakuló kapcsolatok, 

ismertesse azok jellemzőit Ismertesse a fontosabb mezőgazdasági modelleket és azok jellemzőit 

Melyek a monokultúrás termesztési rendszer fontosabb paraméterei 

Jellemezze a polikultúrás növénytermesztési rendszereket 

3. hét: 

Ismertesse a rozs termesztésének történetét, jelentőségét 

Melyek a rozs fontosabb botanikai jellemzői 

Ismertesse a rozs nemesítésének módszereit 

Melyek a legfontosabb termesztett rozs fajták, 

ismertesse a rozs fajtamegválasztásának legfontosabb szempontjait 

4. hét: 

Melyek a rozs tápanyagellátásának legfontosabb szempontjai 

Ismertesse a rozs gyakorlati trágyázási rendszerét 

Melyek a rozs vetésváltásának legfontosabb alapelvei, csoportosítsa az előveteményeket Ismertesse a rozs 

talajelőkészítési rendszerét 

Melyek a rozs legfontosabb vetéstechnológiai paraméterei Ismertesse a rozs komplex növényvédelmi 

technológiáját 

5. hét: 

Ismertesse a tritikále előállításának nemesítési módszereit 

Ismertesse a tritikále termesztésének jelentőségét a világon és hazánkba 

Ismertesse a tritikále vetésváltását, talajelőkészítését. 
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Melyek a tritikále tápanyagellátásának legfontosabb alapelveit Ismertesse a tritikále vetéstechnológiájának és 

növényvédelmének komplex rendszerét 

6. hét: Ismertesse az őszi és tavaszi árpa termesztésének jelentőségét Ismertesse az árpa termesztésének rövid 

történetét 

Melyek az őszi és tavaszi árpa legfontosabb botanikai jellemzői, hasonlítsa őket össze 

Ismertesse az árpa nemesítésének módszereit, a fajtamegválasztás követelményrendszerét 

7. hét: 

Melyek az árpa tápanyagellátásának legfontosabb elvei, ismertesse az őszi és tavaszi árpa gyakorlati 

tápanyagellátásának különbségeit 

Melyek az őszi és tavaszi árpa vetésváltásának szempontjai, csoportosítsa a legfontosabb előveteményeket 

Ismertesse az őszi és tavaszi árpa vetéstechnológiáját 

Melyek az őszi és tavaszi árpa felhasználásának legfontosabb területei, ismertesse a minőségi paramétereket 

Ismertesse az őszi és tavaszi árpa komplex növényvédelmi rendszerét 

8. hét: 

Ismertesse a zab termesztésének gazdasági jelentőségét a világon és hazánkba 

Melyek a legfontosabb zabfajok, csoportosítsa azokat, röviden ismertesse a zab termesztésének történetét 

Melyek a zab legfontosabb botanikai jellemzői Ismertesse a zab nemesítésének módszereit 

Melyek a zab fajtamegválasztásának legfontosabb elvei 

9. hét: 

Ismertesse a zab fajlagos és területi tápanyagigényét, a trágyázás gyakorlati rendszerét 

Melyek a zab vetéstechnológiájának legfontosabb paraméterei Ismertesse a zab komplex növényvédelmi 

rendszerét 

Ismertesse a zab betakarításának időpontját, technológiáját 

Ismertesse a zab legfontosabb felhasználási területét 

10. hét: 

Ismertesse a cirokfélék gazdasági jelentőségét a világon és hazánkban Ismertesse a cirok termesztésének 

történetét, géncentrumát 

Melyek a cirok termesztésének legfontosabb agroökológiai feltételei 

Ismertesse a cirokfélék legfontosabb botanikai jellemzését 

Csoportosítsa és jellemezze a cirokfélék fontosabb csoportjait 

Ismertesse a cirokfélék fajta/hibrid használatának legfontosabb alapelveit 

11. hét: 

Melyek a cirokfélék tápanyagellátásának és gyakorlati trágyázásának legfontosabb elvei és módszerei 

Ismertesse a cirokfélék vetésváltásának alapelveit, csoportosítsa a legfontosabb előveteményeket 

Melyek a cirok talajelőkészítésének műveletei, azok végrehajtásának gyakorlata a különböző agroökológiai és 

agrotechnikai feltételek mellett 
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Ismertesse a cirokfélék komplex vetéstechnológiáját 

Ismertesse a cirokfélék legfontosabb gyomnövényeit, betegségeit, állati kártevőit és az ellenük való védekezés 

módjait 

Ismertesse a cirokfélék betakarítási rendszerét 

Melyek a cirokfélék legfontosabb felhasználási területei. 

12. hét: 

Ismertesse a rizs gazdasági jelentőségét 

Ismertesse a rizs géncentrumait, kultúrába vételének a történetét 

Ismertesse a rizs éghajlat- és talajigényét 

Melyek a rizs legfontosabb botanikai jellemzői 

Ismertesse a rizs legfontosabb típusait, azok jellemzőit 

Ismertesse a rizs fajtahasználatának alapelveit 

13. hét: 

Melyek a rizs trágyázásának legfontosabb elméleti és gyakorlati szempontjai 

Melyek a rizs vetésváltásának alapelvei, csoportosítsa az előveteményeket 

Ismertesse a rizs talajelőkészítésének műveleteit, a műveleteknél használt eszközöket 

Ismertesse a rizstermesztésben a vízszabályozás elveit, összefüggéseit a növény igényével, az öntözési rendszer 

Ismertesse a rizs komplex növényvédelmét 

Ismertesse a rizs betakarítását 

Ismertesse a rizs feldolgozásának alapvető műveleteit 

Ismertesse a vadrizs termesztéstechnológiáját 

14. hét: 

Ismertesse a kölesfélék gazdasági jelentőségét a világon és hazánkban 

Ismertesse az olasz muhar termesztéstechnológiáját Ismertesse a termesztett köles felhasználási területeit, 

botanikai jellemzőit, ökológiai feltételrendszerét 

Ismertesse a termesztett köles változatait és fajtahasználatát Ismertesse a termesztett köles 

termesztéstechnológiáját 

Ismertesse a gyöngyköles termesztéstechnológiáját 

Ismertesse a japán köles legfontosabb jellemzőit 

Ismertesse a barna vadköles legfontosabb jellemzőit 

15. hét: 

Ismertesse a pohánka gazdasági jelentőségét a világon és hazánkban 

Ismertesse a pohánka botanikai jellemzőit, fajtahasználatát, termesztésének ökológiai feltételrendszerét 

Ismertesse a pohánka vetésváltását, talajelőkészítését, tápanyagellátását. 
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Ismertesse a pohánka vetéstechnológiáját, komplex növényvédelmét és betakarítását 

Ismertesse a pohánka kémiai összetételét és felhasználási területeit. 


