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4. fejezet - Olaj- és rostnövények 
termesztése 

1. 4.1 Bevezetés 

Az olaj- és rostnövények termesztése című modul célja áttekintést adni a világ olaj- és rostnövény hasznosítású 

növényei termesztésének helyzetéről, a feldolgozóiparban betöltött szerepükről, és az egyes fontosabb olaj- és 

rostnövények termesztéstechnológiájáról, hozamairól, felhasználásukról. A modulban elsősorban a mérsékelt 

övben termeszthető fajok szerepelnek. 

Ön a modulból megismeri 

• az olaj- és rostnövények világgazdasági jelentőségét, 

• a hozammutatókat és a minőségi tulajdonságaikat, 

• a napraforgó, a káposztarepce, az olajlen termesztését, 

• a kender és a rostlen termesztését. 

A modul elsajátítása után Ön képes lesz: 

• átlátni az olaj- és rostnövények jelentőségének kérdéseit 

• ismertetni az olaj- és rostnövények minőségi mutatóit és hozamait, 

• ismertetni az olaj- és rostnövények vetési, növényápolási és betakarítási munkálatait, 

• bemutatni a felhasználási lehetőségeiket. 

2. 4.2 Az olaj- és rostnövények jelentősége 

Az olaj- és rostnövények az ipari növények csoportjába tartoznak. Az olajnövények a növényolajipar részére, 

míg a rostnövények a textilipar számára biztosítják az alapanyagokat. 

Az  olajnövények  et elsősorban a bennük megtalálható olajukért termesztjük, emellett a feldolgozásuk során 

keletkező melléktermékek további felhasználása is lehetséges az iparban és a takarmányozásban egyaránt. A 

növényi olajokat egyre nagyobb arányban használják fel az emberi táplálkozásban, ugyanakkor ipari szerepük is 

egyre fontosabbá válik. 

A világ olajtermelésében a következő növények játszanak fontos szerepet: 

• Szója (a fehérjetermelésben is kimagasló szerepe van) 

• Pálma 

• Repce 

• Napraforgó 
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4-1. ábra Repce vetésterület virágzáskor 

Forrás: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brassica_napus_LC0027.jpg 

Az olajnövényeket az olajok jellege és felhasználás alapján csoportosíthatjuk: 

• Olajsav csoport: nem száradó olajokat tartalmazó növények (koriander, földi mogyoró, stb.) 

• Linolsav csoport: félig száradó olajokat tartalmaznak (mák, tök, dohány, gyapot, szója, stb.) 

• Linolénsav csoport: száradó olajokat tartalmaznak (kender, len, szezám, stb.) 

• Erukasav csoport: nem- vagy gyengén száradó, több-kevesebb erukasavat hordozó olajat tartalmaznak 

(káposztarepce, fekete és fehér mustár, stb.) 

• Oxisav csoport: nem száradó, nagy oxisav-tartalmú olajokat tartalmaznak (ricinus, stb.). 

Magyarországon a két legfontosabb olajnövény a repce és a napraforgó, az olajlen kisebb, bár speciális 

szereppel rendelkezik. A repce felhasználása régebben az élelmiszeripari és világítási célokra történt, 

napjainkban elsősorban biodízel előállítására használják fel a világ minden részén. Legnagyobb területen az 

Európai Unióban termesztik, emellett jelentős mértékben jelen van Kanadában és Indiában is. 
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4-2. ábra Biodízel előállítás folyamata 

Forrás: http://www.propelbiofuels.com/site/aboutbiodiesel.html 

A napraforgót szintén az Európai Unióban, a volt Szovjetunió területén lévő államokban és Argentínában 

termesztik nagy területen. Felhasználása elsősorban az élelmiszeriparban történik, közvetlen fogyasztásra illetve 

például margarin előállítására is használjuk. Az olajlen gyorsan száradó olajat tartalmaz, melyet többek között a 

festék- és a gyógyszeripar is igényel. A lenmagot felhasználják még az egészséges táplálkozás kiegészítőjeként 

is. A napraforgó vetésterülete 2009-ben Magyarországon 559019 hektár volt, a repcéé pedig 267224 hektár. 

A  rostnövények  et textilipari felhasználásra termesztjük. A rostnövények egy része, például a nagy jelentőségű 

gyapot csak melegebb körülmények között terem (bár az 1950-es évek elején voltak próbálkozások a 

magyarországi termesztés elterjesztésére). Magyarországon a kender és a len termeszthető. A durvább 

kenderrostból kötelet, zsákot, ponyvát, míg a finomabb lenrostból vásznat készítenek. 

 
4-3. ábra Len vetésterület virágzáskor 

Forrás: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Grand-Reng_JPG01.jpg 

Az ipari növények szántóföldi vetésszerkezetben betöltött szerepét az 1. táblázat mutatja be. Ebben nyomon 

követhető a repce és a napraforgó vetésterületének elmúlt években bekövetkezett növekedése. 
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4-1. táblázat - Az ipari növények vetésterületének aránya 2004-2009 között a 

szántóterület %-ban 
 

Megnevezés 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

IPARI 

NÖVÉNYEK 
15,8 17,5 18,5 19,4 20,9 21,7 

ebből  

NAPRAFORG

Ó 

11,2 12,2 12,8 12,3 13,1 13,2 

ebből  REPCE 2,4 2,9 3,5 5,2 5,9 6,3 

Forrás: http://www.ksh.hu 

3. 4.3 A napraforgó 

A napraforgó (Helianthus annus L.) Magyarországon a legnagyobb vetésterületen termesztett olajnövényünk, 

vetésterület a 2009-es évben meghaladta az 500 ezer hektárt. Értékes olaja fontos élelmezési anyag, főként 

étolajként fogyasztják, de fontos alapanyaga a margaringyártásnak is. Használják még szappankészítésre, az 

étolaj előállítás mellékterméke, az extrahált napraforgó dara értékes fehérjedús takarmány. Mindemellett értékes 

zöldtakarmány növény is, keveréktakarmányokban széleskörűen felhasználják, szóba jöhet másodvetésű 

zöldtrágyaként is. 

A napraforgó olaj több mint 90 százaléka telítetlen zsírsavakból áll, kisebb részben olajsavból, nagyobb részt 

pedig linolsavból. Olajában magas az A és E vitamin mennyisége. Emellett kiváló méhlegelő is, a méhek sok 

mézet gyűjtenek róla a jobb évjáratokban, mindemellett a méhek a beporzással Végzik a virágok 

megtermékenyítését. 

 
4-4. ábra A napraforgó 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gc4_helianthus_annuus.jpg 
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A fészkes virágzatúak családjába tartozó napraforgó Észak-Amerikából /Mexikó/származik, Európába az 1500-

as években vették be. Először Spanyolországban került köztermesztésbe, mint dísznövényt, onnan terjedt el az 

egész kontinensen. Olajáért csak az 1700-as évektől kezdődően termesztik, Magyarországon csak az 1800-as 

évek vége óta van jelen a szántóföldi növények között. A napraforgó mellett még több mint ötven faj található a 

nemzetségben, egy részük dísznövény, de nálunk is közismert rokona a csicsóka. 

Magyarországon a napraforgót a kukorica szegélynövényeként vetették az 1890-es évek elején, amikor 

megkezdődött hazai termesztésbe vétele. Kialakultak tájfajták, ezek magassága 2-3 méter volt, olajtartalmuk 35 

százalékos. Az 1930-as években rendeletileg írták elő termesztési kötelezettségét. Ekkor már a nemesítés 

hatására a 2 méternél alacsonyabb fajtákat termesztették (Iregi, Lovászpatonai fajták). Az 1960-as évektől 

kerültek köztermesztésbe a nagy olajtartalmú fajták, ezek átlagos olajtartalma 45 százalék felett van. Az 1980-as 

években előállított hibridek olajtartalma meghaladta az 50 százalékot is. Termésátlaga a kezdeti 1 tonnáról két 

tonnára emelkedett hektáronként. 

A második táblázat mutatja a napraforgó térhódítását az elmúlt évszázadban. 

4-2. táblázat - A napraforgó vetésterülete, vetésterületének aránya és termésátlaga az 

elmúlt évszázadban 
 

Év VETÉSTERÜLET 

(ha) 
TERÜLETI 

ARÁNY (%) 
TERMÉSÁTLAG 

(t/ha) 

1922-30 2213 0,04 0,76 

1931-40 6063 0,11 0,94 

1951-60 151542 2,79 1,08 

1961-70 100668 1,98 1,04 

1971-80 149827 3,05 1,43 

1981-90 337006 7,26 2,01 

Forrás: http://www.ksh.hu 

A napraforgó egyéves, tavaszi vetésű növény. Gyökérzete jól fejlett, mélyre hatoló. A talajfelszínhez közel 

úgynevezett harmatgyökereket növeszt, amik sűrűn behálózzák a talaj legfelső rétegét. Gyökérzete igen jó 

szívóerejű, szárazabb időben is képes a nedvesség felvételére. Szára a fajtától/hibridtől függően 1,5-2,5 méter 

magas, dudvás szár, a belső szerkezete szivacsos állományú. A szár a vegetációs periódus végére elfásodik. A jó 

betakaríthatóság miatt célszerű az alacsonyabb, nem elágazó szárú, bókoló típusú napraforgókat termeszteni. 

Levelei szív alakúak, szőrözöttek. Virágzata tányér alakú összetett fészkes virágzat, egy virágzatban 1000-1200 

egyszerű virág helyezkedik el spirális alakban. Kétféle virága van: 

• Nyelvesvirág: ezek az összetett virágzat szirmai 

• Csövesvirág: ezekből képződik a termés. 

A virágok megtermékenyülése kívülről befelé történik, a virágzás hosszabb ideig is eltart. Termése 

kaszattermés, héjból és bélből áll. A héj-bél arány fontos értékmérő tulajdonság, az étkezési fajták héja 

vastagabb, míg az olajnapraforgóké vékonyabb, így a héj-bél arányuk jobb. Olajtartalmuk 30-50 százalék 

fajtától függően. 

A napraforgó  élettani igényei  meghatározzák termeszthetőségét: 

• Hőigény  : a napraforgó meleg- és fényigényes növény. Magyarországon szinte mindenhol lehet napraforgót 

termeszteni, a hűvös hegyvidéki területek kivételével. Ahol a közepes éréscsoportba tartozó kukorica (FAO 

400 csoport) nem érik be, ott a napraforgó sem minden évben termeszthető sikeresen. Kezdeti fejlődésekor, 



 Olaj- és rostnövények termesztése  

 6  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

szikleveles állapotban a tavaszi fagyok károsítják. Virágzáskor a jó terméskötéshez meleg, száraz időjárást 

igényel, a csapadékos idő ilyenkor úgynevezett léha kaszatot eredményez, mivel a virágok egy része nem 

termékenyül meg. 

• Vízigény  : a napraforgó szárazságtűrő növény, ez a gyökérzetének jó szívóerejéből is következik. Ennek 

ellenére vízigénye nem alacsony, és főleg a nagy termőképességű hibridek igénylik a kiegyensúlyozott 

folyamatos nedvesség ellátást. A legtöbb nedvességet a keléskor és a tányér kifejlődésekor igényli. Éréskor a 

száraz időjárási körülmények kedveznek a napraforgónak, ekkor gyorsan beérik és nincs szüksége szárításra, 

valamint a tányérbetegségek sem veszélyeztetik. 

• Talajigény  : a talajjal szemben kevésbé igényes növény. Erős gyökérzetével jól alkalmazkodik szinte 

minden körülményhez, a szélsőséges talajokon kívül mindenütt megterem. Mint szinte minden növény, a 

napraforgó is kedveli a jó levegő-, hő- és nedvesség gazdálkodású talajokat, ilyen körülmények között 

várhatjuk el a legjobb hozamokat. A mezőségi talajok, a jobb minőségű erdőtalajok alkalmasak leginkább a 

napraforgó termesztésre. A semleges vagy enyhén savanyú kémhatású területeket kedveli. 

• Elővetemény igény  : a napraforgó önmaga után, növényvédelmi szempontok miatt nem termeszthető. Jó 

előveteményei a kalászos gabonák, esetleg a kukorica. A pillangós virágú növények nem kedvezőek számára 

előveteményként. A napraforgó elővetemény értéke közepes-gyenge, célszerű tavaszi vetésű növényt 

(kukorica, tavaszi árpa, zab, stb.) vetni utána. 

• Tápanyag igény  : a napraforgó tápanyag igénye magas, jó a tápanyag hasznosító képessége. A fajlagos 

tápanyag igény 40 kilogramm nitrogén, 30 kilogramm foszfor és 70 kilogramm kálium. Ha túl magas a 

nitrogén ellátottsága, akkor csökken az olajtartalom. Ha a talaj mésztartalma alacsony mindenképpen pótolni 

kell. Istállótrágyázást nem alkalmaznak a napraforgó termesztésben. 

A napraforgó vetése különbözik hasznosítási irányonként, a nagy olajtartalmú hibridek igényesebbek, mint az 

étkezési fajták. A nagy olajtartalmúak vetésideje április közepe-vége, a kis olajtartalmúaké pedig április eleje-

közepe. Vetésmélysége a vetőanyag méretétől függően 4-8 cm, a sortávolság 70-76,2 cm. A kivetett csíraszám 

40-50 ezer darab hektáronként. 

A napraforgó érzékeny a jó agrotechnikára és a növényvédelemre. E két tényező alapvetően meghatározza 

terméshozamát és beltartalmi minőségét. Öntözése Magyarországon nem jellemző. 

Betakarítása arató-cséplő géppel történik, a betakarítás előtt a napraforgó táblát vegyszeresen deszikkálni 

(szárítani) kell. A betakarítás ideje szeptember eleje-közepe. A betakarított kaszatot szárítani kell, 8-10 százalék 

nedvességtartalom mellett lehet tárolni. A betakarításkor veszteségként jelentkező kaszat elszórás a következő 

évben gyomosítja a területet. 

4. 4.4 Az őszi káposztarepce 

A repce (Brassica napus oleifera L.) fontos olajnövényünk. Régebben elsősorban világítóolajként használták fel, 

manapság élelmiszeripari célokra is hasznosítható, étkezési olajat, margarint is készítenek belőle. Étkezési 

célokra csak az alacsony erukasav tartalmú olajat lehet felhasználni. Mostanában újabb felhasználási területe a 

biodízel előállítás, a dízel üzemű gépjárművek tudják hasznosítani a repceolajat, ezáltal környezetkímélőbbé 

tehető a gépjármű. Használja még a festékipar is, valamint a szappangyártás. 

A repce vetésterülete világszerte növekedett, részben termesztésének jó gépesíthetősége okán, másrészt pedig az 

olajgyártás melléktermékei fontos állati takarmányok. Az őszi káposztarepce felhasználható még 

zöldtakarmányként is, rozzsal keverve (keszthelyi keverék) a legkorábbi zöldtakarmány, továbbá alkalmas 

zöldtrágyázásra is. 

Fontos szerep jut a repcének a vetésváltásban is, jó elővetemény értéke miatt például a búza termésátlaga 

magasabb lehet, ha repce után kerül. 

A harmadik táblázat mutatja be a repce jelentőségének az elmúlt évszázadban. 

4-3. táblázat - A repce vetésterülete, vetésterületének aránya és termésátlaga az elmúlt 

évszázadban 
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Év VETÉSTERÜLET 

(ha) 
TERÜLETI 

ARÁNY (%) 
TERMÉSÁTLAG 

(t/ha) 

1921-30 12750 0,23 0,81 

1931-40 9827 0,18 0,84 

1951-60 2798 0,05 0,83 

1961-70 10060 0,19 1,25 

1971-80 49000 1,00 1,43 

1981-90 53400 1,15 1,74 

Forrás: http://www.ksh.hu 

A repce vetésterülete 2009-ben 261 ezer hektár volt, az átlagos terméshozam pedig 2,2 tonna hektáronként. 

A repce őshazája Délnyugat Európa, Észak-Afrika. Ázsiában évezredek óta termesztik, Európában az 1800-as 

évektől kezdve. Manapság az egész világon megtalálható, jelentős területek vannak Ázsiában, Amerikában és 

Európában is főleg az északabbi területeken. Magyarországon a 19. század második felétől termesztik. 

A káposztarepce a keresztesvirágúak családjába tartozó növény. Két formáját ismerjük: 

• Őszi káposztarepce 

• Tavaszi káposztarepce. 

Magyarországon az őszi változat terjedt el, mivel terméshozama magasabb, mint a tavaszi. A repcékhez tartozik 

még a réparepce is, ennek terméshozama alacsonyabb és bizonytalanabb. 

A repce gyökérzete erős karógyökér, ami akár 1,5 méterre is lehatolhat a talajba. Szára viaszos dudvás szár,1-

1,5 méter magas. Levelei szintén viaszosak, simák. Virágzata laza fürtvirágzat, virágai élénksárga színűek, 

főként öntermékenyülők. Termése becőtermés, a becőkben kékes-fekete magok találhatók. Ezermagtömege 4,5-

6,5 gramm. A magvak olajtartalma 40-45 százalék. A repce olajának beltartalmi mutatói meghatározzák 

felhasználhatóságát, az alacsony erukasav tartalom az étkezésnél javasolt, a magas erukasav tartalom pedig az 

ipari feldolgozásnál jelent előnyt. 
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4-5. ábra A repce 

Forrás: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Koeh-169.jpg 

A repcefajtákat beltartalmuk, erukasav és glükozinolát tartalmuk alapján csoportosíthatjuk: 

• Tripla nullás: minimális erukasav és glükozinolát-tartalom 

• Dupla nullás: alacsony erukasav és glükozinolát tartalom 

• Egyszer nullás: alacsony erukasav tartalom 

• Hagyományos: magas erukasav és glükozinolát tartalom 

A repce  élettani igényei  meghatározzák termeszthetőségét: 

• Hőigény  : a repce a hűvös, mérsékelten meleg, a hosszú kemény téli fagyoktól mentes időjárási 

körülményeket kedveli. Ezért a fajtakiválasztásnál figyelemmel kell lenni a télállóságra. Nagy figyelmet kell 

fordítani a vetésidőre, mivel a túl korán elvetett repce túlságosan buja állományt alkot, a kései vetés esetén 

pedig a repce nem kellően megerősödve megy a télbe, így mindkét esetben kifagyhat a tél során. Az időben 

elvetett repce a telet tőlevélrózsa állapotban jól elviseli. A felfagyás jelenthet veszélyt még az állományra a tél 

végén: a nappali enyhe időszakot erős fagyok követik éjszaka, így a talaj fel-le mozgása miatt a gyökérzet 

elszakad. Fejlődési minimum értéke 8°C. 

• Vízigény  : a repce nedvesség igénye nagy. A jó vízellátottságú területeket kedveli, ahol egyenletes a 

csapadékeloszlás. Virágzáskor igényli a magas páratartalmat, a terméskötés ilyen időben optimális. 

• Talajigény  : a repce kedveli a jó hő-, levegő- és vízgazdálkodású, mély termőréteggel rendelkező talajokat. 

A magas hozam feltétele (akár 4-5 tonna hektáronként) a folyamatos jó tápanyag- és nedvesség ellátottság. A 

talaj kémhatására is igényes, kedveli a meszes, enyhén lúgos talajokat. A talaj pH-jának 6,5 alá csökkenése 

terméscsökkenéssel jár, ezért a rendszeres talajmeszezés ajánlott. Sekélyebb, lazább talajon is megterem, de 

ilyen körülmények között nem várható el rekordtermés. 

• Elővetemény igény  : a repce számára az a jó elővetemény, amelyik korán lekerül a területről és jó 

kultúrállapotot hagy maga után. Ilyenek a kalászos gabonák. Önmaga után 3-4 évig nem kerülhet vissza az 

adott területre. 
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• Tápanyag igény  : a repce tápanyagigénye magas, megköveteli a könnyen felvehető tápanyagok folyamatos 

jelenlétét a talajban. A szervestrágyázást meghálálja, általában ez az elővetemény alá kerül. Fajlagos tápanyag 

igénye 55 kilogramm nitrogén, 45 kilogramm foszfor és 45 kilogramm kálium. A foszfor és kálium mellett a 

nitrogén körülbelül 30 százalékát is ősszel juttatják ki. Fontos kérdés még a talaj jó mészállapotának 

fenntartása is. 

A repce a legkorábbi őszi vetésű növény. Vetésideje augusztus utolsó harmada, szeptember legeleje. A hibrid 

fajtákat viszont szeptember közepe előtt ne vessük. A sortávolság gabonasortáv (12 cm), dupla- vagy tripla 

gabonasortáv, vetésmélysége 1,5-3 cm. Vetőmag szükséglete 5-8 kilogramm, ami 1,6-1,8 millió csírát jelent 

hektáronként a hagyományos fajtáknál, a hibrideket 3-4 kg/ha vetőmaggal vetjük.. 

A termesztés sikere nagymértékben múlik a kártevők elleni védekezés hatásosságán. Folyamatosan kell 

védekezni a talajlakó és a talajfelszínen lévő kártevők ellen. 

A betakarítás június második felében, ritkán július elején gabona kombájnnal jellemzően egy menetben történik, 

lehet deszikkálással és anélkül is. Deszikkálás után 5 nappal végezhető el a betakarítás. A szárítás során a repcét 

10 százalék nedvességtartalmúra szárítják le, így biztonságosan tárolható. A repceszalma a területen marad, 

vagy almozásra lehet használni. 

5. 4.5 Az olajlen 

Az olajlen (Linum usitatissimum var. macrocarpa) gyorsan száradó olajat tartalmazó értékes ipari növényünk. 

Felhasználják étkezési célokra, használja a festék-, lakk-, nyomda- és a gyógyszeripar is. Sok telítetlen zsírsavat 

tartalmaz (olajsav, linolsav, linolénsav), az ipari felhasználás után visszamaradó olajpogácsa pedig értékes 

takarmány. 

A len származási helye Kisázsia, a Kaukázus és a Földközi tenger területére tehető. Őse valószínűleg az 

egynyári len volt. Az olajlen a zárt tokú lenek csoportjába tartozik, ezen belül pedig a nagymagvú egynyári len. 

Termesztése a világ szinte minden területén elterjedt, elterjedésének hőigénye szab csak határt. A legtöbb 

olajlent Amerikában (USA, Kanada, Argentína) termesztik. Vetésterülete 9-10 millió hektár, terméshozama 

pedig 0,5-1,5 tonna/ha között változik a termőterület függvényében. 

Magyarországon az olajlen vetésterülete 7-9 ezer hektár körül mozog, termésátlaga pedig 1-1,5 tonna 

hektáronként. Termesztés hazánkban az Alföldön, a Duna-Tisza közén, a Jászságban, a Dél-Dunántúlon és a 

Duna melletti területeken jellemző. 
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4-6. ábra Az olajlen 

Forrás: http://www.biolib.de 

Az olajlen a lenfélék családjába tartozik. Egyszerű főgyökere van, nagyszámú oldalgyökér elágazódás található 

rajta. Gyökere a rostlen gyökerénél erőteljesebb, jobban elágazódik és mélyebbre hatol le, szárazságtűrése jobb. 

Hajtásrendszere elágazódó típusú, több virágot és termést hoz, mint a rostlen. Szára alacsonyabb és vastagabb is 

(40-60 cm magas). Levelei rövid, felálló típusúak. Virágzata sátorozó bogvirágzat, virágai nagyobbak a rostlen 

virágainál, önbeporzók. A toktermés is nagyobb a rostlenhez képest. A termésben 8-10 fényes barna mag 

található meg. Ezermagtömege 8-9 gramm. 

Az olajlen és a rostlen mellett létezik még egy további típus is, az úgynevezett kompromisszlen. Ez kettős 

hasznosítású típus, kevesebb magot terem, mint az olajlen, és rostjai rövidebbek és durvábbak, mint rostlené. 

Termesztése nem gazdaságos. 

Az olajlen  élettani igényei  meghatározzák termeszthetőségét: 

• Hőigény  : az olajlen közepesen hőigényes növény, viszont melegigényesebb, mint a rostlen. Jól tűri a 

meleget és a szárazabb periódusokat is. Kedvező számára a folyamatos meleg időjárás. Csírázásához 

elegendő a 4°C körüli talajhőmérséklet. Az érés időszakában fellépő magas hőmérséklet hatására a magvak 

kényszeréretté válhatnak. 

• Vízigény  : az olajlen nedvességigénye alacsonyabb a rostlen vízigényénél, viszont kedveli a folyamatos jó 

vízellátást. Szárazságtűrő képessége jó, viszont a virágzáskor fellépő aszályos időjárás csökkenti a 

terméshozamot, éréskor pedig kényszerérett lehet a mag. Csapadékos időjárás esetén az éréskor a magvak 

kicsírázhatnak a tokban, ez jelentősen rontja a minőséget. 

• Talajigény  : az olajlen a talajokra nem különösebben igényes, de mivel a gyökérzete sekélyen helyezkedik 

el, így a jó víz-, levegő- és hőgazdálkodású, semleges kémhatású, enyhén meszes talajokat kedveli. A 

tápanyagokkal közepesen ellátott mezőségi és réti talajokat kedveli. Túl jó táperőben lévő talajokon hajlamos 

a megdőlésre. A sekély termőrétegű, illetve a szélsőséges talajok nem alkalmasak az olajlentermesztésre. 

• Elővetemény igény  : Önmaga után több évig nem kerülhet vissza a területre. Jó előveteménye az őszi- és a 

tavaszi árpa is, megfelelő a búza és a kapás növények. Hüvelyes növények, repce és napraforgó után nem 

érdemes beilleszteni a vetésváltásba. 

• Tápanyag igény  : tenyészideje rövid, így igényli a könnyen felvehető tápanyagokat a egész vegetációs 

ciklus alatt. Fajlagos tápanyagigénye 40 kilogramm nitrogén, 15 kilogramm foszfor és 50 kilogramm kálium. 

A foszfor és a kálium ősszel kerül kijuttatásra, a nitrogén pedig tavasszal, két részletben ősszel és tavasszal, 

fele-fele arányban. Istállótrágyát közvetlenül alá nem adunk, mivel gyomosíthat, célszerű a terület 

istállótrágyázása utáni harmadik évben olajlent vetni. 

Az olajlen vetése korán megtörténhet a talaj 4°C hőmérsékleténél. Ideális vetési ideje március közepe. A vetés 

sortávolsága 12 cm gabonasortáv, a vetésmélység 1-3 cm a talaj kötöttségétől függően, a csíraszám 13-16 millió 

csíra hektáronként. Ha a vetés megkésve történik, akkor csökken a terméshozam. Kezdeti fejlődésekor a fagyot 

jól tolerálja. 

Ápolásánál fontos a helyes agrotechnika, mivel gyomelnyomó képessége gyenge és számos kórokozó és kártevő 

fenyegeti. Mivel emberi fogyasztásra is kerül, így vegyszermaradvány-mentesnek kell lennie a betakarított 

magnak. 

Betakarítása virágzás után 3-4 héttel történhet, amikor a len beérett. Időpontja július vége-augusztus eleje. Korai 

betakarítás esetén éretlenek a magok, kései betakarításkor pedig felnyílhat a tok és nagy lesz a betakarítási 

veszteség. A mag optimális tárolási nedvességtartalma 8-9 százalék. 

6. 4.6 A kender 

A kender (Cannabis sativa L.) értékes rostnövény, Magyarország legfontosabb textilipari növénye. Míg a rostlen 

termesztésével hazánkban csak jó közepes eredményeket lehet elérni, a kender termesztésére a Kárpát medence 

kiválóan alkalmas terület. Rostjából vásznat, zsákokat, ponyvákat, szőnyegeket, kötelet stb. lehet előállítani. A 

kenderfeldolgozás mellékterméke a pozdorja, ebből bútorlapokat készítenek. 
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A világon több országban termesztik, Nyugat-Európában speciális cellulózipari felhasználásra alkalmazzák. 

Magyarország a kendertermesztés alapján a jelentős előállító és feldolgozó országok közé tartozik. Történelmi 

hagyományai vannak a rostkender termesztésnek, régebben nagyobb területen termesztett növények közé 

tartozott. Az 1930-as évektől termesztik nagyüzemi módszerekkel, feldolgozására ipari kapacitás jött létre. A 

magyarországi kender rostminősége igen jó. Termőterülete az 1950-es években volt a legmagasabb, majd’ 30 

ezer hektár, azóta területe folyamatosan csökkent. 

 
4-7. ábra A kender 

Forrás: http://www.biolib.de 

A kender a kenderfélék családjába tartozik és  két alfaj  a ismert: 

• Cannabis sativa (két alfaja a vadkender és a termesztett kender) 

• Cannabis indica (kábítószert lehet belőle előállítani). 

Csak a termesztett kendernek van rostipari gazdasági értéke. A termesztett kendernek  négy alakkör  e 

ismeretes: 

• Északi kender: rövid tenyészidejű, hosszúnappalos, 150 cm magas, elágazásra hajlamos, gyenge minőségű 

típus 

• Déli kender: hosszú tenyészidejű, igen magas szárú, értékes rostú típus 

• Középorosz kender: közepes tenyészidejű, magas szárú (3-5 méter), kevésbé elágazódó típus 

• Ázsiai kender: közepes szármagasságú, elágazódó, hosszú tenyészidejű típus 

Magyarországon a régebbi időkben az északi kender termesztették, aztán az 1880-as évektől kezdve a déli, jóval 

értékesebb kendert termesztik. 

A kender egynyári kétlaki növény. Gyökere karógyökér, a gyökerek középmélyen hatolnak a talajba. A 

karcsúbb hímkender gyökérzete kisebb, mint a nőivarú változaté. Szára elfásodó lágy szár, amely háncsrostokat 

tartalmaz. Magassága az alakkörtől függően 1,5-5 méter magas. Levele ujjasan összetett, 7-11 ujjú. Hím- és 

nővirágzata a növény neme szerint külön növényen található meg, a hímvirágok bogernyős fürtöt alkotnak, a 

nővirágzat bogernyős füzér. Termése makkocska magja, szürkés színű, márványozott. Ezermagtömege 15-25 

gramm. 
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A kender  élettani igényei  meghatározzák termeszthetőségét: 

• Hőigény  : a hazánkban termesztett kender csírázásához már alacsony hőmérséklet is elegendő, ennek 

ellenére melegigényes növény. A rostkender hőösszeg igénye 1800-2000°C, a magkenderé 2500-3000°C. 

Kedveli a párás meleget. 

• Vízigény  : a kender vízigényes növény, jó a vízhasznosító képessége. Hosszabb szárazság esetén szára 

alacsony lesz. Az augusztusi esős idő rontja minőségét. 

• Talajigény  : igényes a jó termőterületre. A rostkender számára a tápanyagokban dús, mélyrétegű talajok a 

legkedvezőbbek (mezőségi és öntéstalajok), a magkender előállítására pedig a láp- és öntéstalajok 

alkalmasak. A rostkender szélsőséges talajokon nem ad jó minőségű termést. 

• Elővetemény igény  : a kender önmaga után hosszabb ideig termeszthető. Régebben az úgynevezett 

kenderföldeken termesztették, manapság ez nem jellemző. A vetésváltásban két gabona közé kerülhet, ezek 

gyorsan lekerülnek a területről, és nem veszik erősen igénybe a talaj vízkészletét. Gyomelnyomó képessége 

kiváló. A pillangós növények szintén jó előveteményei. 

• Tápanyag igény  : a kender tápanyagigényes növény, szüksége van a könnyen felvehető tápanyagokra az 

egész tenyészideje folyamán. A nitrogén túlzott használatától óvakodni kell, mivel ez a rostok minőségét 

rontja. Az istállótrágyázást meghálálja. 1 t kórótermeléshez legalább 80 kg/ha NPK hatóanyag szükséges, 

N:P2O5 = 40:18:22 arányban. 

A kendert március végén, április elején kell elvetni. A rostkendert gabonasortávra vetjük, ez 4-4,5 millió csírát, 

illetve 80-85 kilogramm magot jelent hektáronként. A vetésmélység 2-4 cm. A magkendert 70 cm-es sortávra 

vetjük, a vetőmag szükséglet 10 kilogramm. 

Mivel a hímvirágú növények 3 héttel előbb érnek, mint a nővirágú egyedek, így a rostkender aratását a kettő 

időpont között kell elvégezni. Ez általában augusztus elejére esik. A kendert, manapság vegyszeres kezeléssel 

lombtalanítják, majd ezután gépi betakarítás, kévekötözés, vagy bálázás következik. A jó minőségű kenderkórót 

a technikai szárhossz, a szín a szálak átmérője és a kinyerhető rost szerint ismeri el a piac. Elfogadható a 

kórótermés, ha több mint 6 t/ha.. A magkendert két menetben aratják: először rendre vágják és kévékbe kötik, 

majd kicsépelik. 

7. 4.7 A rostlen 

Az rostlen (Linum usitatissimum var. microcarpa) rostjáért termesztett értékes ipari növényünk. Felhasználják a 

textiliparban, ahol a finom rostjából szövetet állítanak elő, a durvább rostokat pedig zsákok, kötelek előállítására 

használják. A cipőipar is használja, ezen kívül műszaki szövetet is készítenek belőle. Len fonalból készül a 

világhírű brüsszeli csipke is. 

A len származási helye Kisázsia, a Kaukázus és a Földközi tenger területére tehető. Őse valószínűleg az 

egynyári len volt. A rostlen a zárt tokú lenek csoportjába tartozik, ezen belül pedig kismagvú egynyári len. 

Termesztése a világ szinte minden területén elterjedt, elterjedésének hőigénye szab csak határt. A legtöbb 

rostlent a volt Szovjetunió területén termesztik. Vetésterülete másfél millió hektár, terméshozama pedig fél 

tonna hektáronként. 

Magyarországon a rostlen legnagyobb vetésterülete az 1960-as években volt, ekkor tízezer hektáron 

termesztették, termésátlaga pedig 4-4,5 tonna volt hektáronként. Termesztésére hazánkban Nyugat-Dunántúlon 

és az ország északi területein kedvezőbbek a feltételek. 
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4-8. ábra A rostlen 

Forrás: http://www.biolib.de 

A rostlen a lenfélék családjába tartozik. Egyszerű főgyökere van, nagyszámú oldalgyökér elágazódás található 

rajta. Gyökere az olajlen gyökerénél gyengébb, kevésbé ágazódik el, és sekélyebbre hatol le, szárazságtűrése 

rosszabb. Hajtásrendszere nem elágazódó típusú, kevesebb virágot és termést hoz, mint az olajlen. Szára 

magasabb és vékonyabb is (50-120 cm magas). Levelei rövid, felálló típusúak. Virágzata sátorozó bogvirágzat, 

virágai kisebbek az olajlen virágainál, önbeporzók. A toktermés is kisebb az olajlenhez képest. A termésben 8-

10 fényes barna mag található meg. Ezermagtömege 3-6 gramm. 

Az olajlen és a rostlen mellett létezik még egy további típus is, az úgynevezett kompromisszlen. Ez kettős 

hasznosítású típus, kevesebb magot terem, mint az olajlen, és rostjai rövidebbek és durvábbak, mint rostlené. 

Termesztése nem gazdaságos. 

A rostlen  élettani igényei  meghatározzák termeszthetőségét: 

• Hőigény  : a rostlen nem hőigényes növény, szereti a hűvösebb klímát, mint a rostlen. Nem jól tűri viszont a 

meleget és a szárazabb periódusokat is. Kedvező számára a folyamatos hűvös, nedves időjárás. Csírázásához 

elegendő a 4°C körüli talajhőmérséklet. Ha a virágzáskor túl meleg és száraz időjárás uralkodik, a rost 

minősége is gyengébb lesz. 

• Vízigény  : a rostlen nedvességigénye magasabb az olajlen vízigényénél. Szárazságtűrő képessége rossz, 

főleg a virágzásig tartó időszakban igényel sok nedvességet. A magas talajvizet viszont nem bírja. 

• Talajigény  : a rostlen a talajokra nem különösebben igényes, de mivel a gyökérzete sekélyen helyezkedik el, 

így a jó víz-, levegő- és hőgazdálkodású, semleges kémhatású, enyhén savanyú talajokat igényli. A 

tápanyagokkal közepesen ellátott barna erdőtalajokat kedveli. Túl jó táperőben lévő talajokon hajlamos a 

megdőlésre. A sekély termőrétegű, illetve a szélsőséges talajok nem alkalmasak a rostlen termesztésére. 

• Elővetemény igény  : Önmaga után 6-7 évig nem kerülhet. Jó előveteményei a kalászos gabonák, közepes a 

kukorica. Hüvelyes növények, repce és napraforgó után nem érdemes beilleszteni a vetésváltásba. 

Előveteménye lehet a búza. 

• Tápanyag igény  : tenyészideje rövid, így igényli a könnyen felvehető tápanyagokat a egész vegetációs 

ciklus alatt. A rostlen káliumigényes növény. Fajlagos tápanyagigénye 50 kilogramm nitrogén, 70 kilogramm 

foszfor és 150 kilogramm kálium hektáronként. A foszfor és a kálium ősszel kerül kijuttatásra, a nitrogén 

pedig tavasszal, két részletben. Istállótrágyát közvetlenül alá nem teszünk, mivel gyomosíthat. 
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A rostlen vetése korán megtörténhet a talaj 4°C hőmérsékleténél. Ideális vetési ideje március közepe. A vetés 

sortávolsága 12 cm gabonasortáv, vagy 6-7 cm-es sávokba vetik, a vetésmélység 2-3 cm a talaj kötöttségétől 

függően, a csíraszám 25-27 millió csíra hektáronként. Ez 150 kilogramm vetőanyagnak felel meg. Ha a vetés 

megkésve történik, akkor jelentősen csökken a terméshozam. Kezdeti fejlődésekor a fagyot jól tolerálja. 

Ápolásánál fontos a helyes agrotechnika, mivel gyomelnyomó képessége gyenge és számos kórokozó és kártevő 

fenyegeti. Mivel a len a vegyszerekre érzékeny, célszerű csávázással védekezni. 

Betakarításakor a rostlent vágni nem szabad, ezért nyűvőgépekkel takarítják be sárgaérésben a virágzás után 

négy héttel, ekkor a rostok minősége kiváló. Ha barnaérésben történik a betakarítás, akkor a minőség már nem 

jó. 

8. 4.8 Összefoglalás 

A modul bemutatta a legfontosabb olaj- és rostipari növények származását, jelentőségét, 

termesztéstechnológiáját és felhasználási lehetőségeiket. 

Önellenőrző kérdések: 

1. Ismertesse az olajipari növények élelmezésben betöltött szerepét 

2. Ismertesse a napraforgó növény felépítését, jellemzőit 

3. Ismertesse repce élettani igényeit és felhasználási módjait 

4. Ismertesse a kender alakköreit 

5. Ismertesse az olajlen és a rostlen termesztés közötti főbb különbségeket 

Irodalomjegyzék 

Antal J. :  Növénytermesztők zsebkönyve ,  Mezőgazdasági Kiadó , Budapest ,  1983 

Antal J. (főszerk) :  Növénytermesztéstan I., II. ,  Mezőgazda Kiadó , Budapest ,  2005 

Bocz E. (szerk.) :  Szántóföldi növénytermesztés ,  Mezőgazda Kiadó , Budapest ,  1992 

Hajós L. (szerk.) :  Mezőgazdasági alapismeretek ,  Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó , Budapest ,  1993 

Láng G. :  A növénytermesztés kézikönyve 2, Második átdolgozott és bővített kiadás ,  Mezőgazdasági Kiadó , 

Budapest ,  1970 

http://www.farmit.hu/rde/xbcr/farmit/images/agroforumr-az_olajnovenyek 

http://www.kutdiak.kee.hu/diak/nzs/nnovterm.htm 

http://www.ksh.hu 

http://www.fao.org 


