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FONTOSABB GABONANÖVÉNYEK GÉNCENTRUMAI
Közép-Amerika
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Amarant
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Kukorica

Afrika
Rizs

Etiópia
Szemes cirok
Köles

India
Rizs

Közel-Kelet
Búza; Árpa; Zab

Közép-Ázsia
Pohánka

Délkelet-Ázsia
Rizs (ázsiai)



A GABONANÖVÉNYEK TERMESZTÉSTECHNOLÓGIÁJÁNAK TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE
(Pepó Péter, 2010)

Időszak Biológiai 
alapok Input-szint Energia-bevitel Termés-

szint (t/ha)
Termesztésbevétel 
kezdete
(Kr.e. 10-12 ezer)

Ősi fajok, 
primitív geno-
típusok

- Kézi erő 0,1-0,2

Ókori öntözéses 
termesztés
(Kr.e. 3000-5000)

Minimális 
szelekció

Korlátozott 
trágyázás, 
öntözés

Állati vonóerő 0,3-0,6

Ókori száraz 
termesztés
(Kr.e. 1000-Kr.u. 500)

Különböző 
fajok tudatos, 
egyszerű 
szelekció

Egyszerű 
inputok

Állati vonóerő 0,2-0,5

Nyomásos 
gazdálkodás
(Kr.u. 500-1500)

Egyszerű 
szelekció

Minimális 
input

Állati vonóerő 0,2-0,8

Vetésforgós 
gazdálkodás
(Kr.u. 1500-1900)

Tájfajták Mérsékelt 
input

Állati vonóerő, gőzgép, 
egyszerű eszközök

0,8-1,5

Extenzív 
növénytermesztés
(Kr.u. 1900-1950)

Nemesített 
fajták

Átlagos 
input

Modern eszközök alapjai 
(vetőgép, talajművelők, 
aratógép stb.)
Belső égésű motorok 
(traktor, kombájn stb.)

1,5-3,0

Iparszerű 
növénytermesztés
(Kr.u. 1950-1990)

Korszerű 
fajták, hibridek

Túlzott, 
intenzív 
input

Teljes gépesítés 3,0-7,0

Fenntartható 
növénytermesztés
(Kr.u. 1990- )

Korszerű, 
adaptív fajták, 
hibridek

Optimális 
input

Teljes gépesítés, 
környezetbarát 
technikával

5,0-8,0



FONTOSABB HAZÁNKBAN TERMESZTETT 
GABONANÖVÉNYEK

Közönséges búza (Triticum aestivum) – őszi, tavaszi
Keményszemű búza (Triticum durum) – őszi, tavaszi
Tönköly búza (Triticum spelta)
Őszi árpa (Hordeum vulgare convar. vulgare)
Tavaszi árpa (Hordeum vulgare convar. distichon)
Rozs (Secale cereale) – őszi, tavaszi
Zab (Avena sativa) – tavaszi, őszi
Triticale – őszi, tavaszi
Rizs (Oryza sativa)
Indián rizs (Zizania aquatica)

KALÁSZOS GABONÁK

KUKORICA (Zea mays)

Szemes cirok (Sorghum bicolor)
Köles (Panicum miliaceum)
Fénymag (kanári köles) (Phalaris canariensis)
Pohánka (hajdina) (Fagopyrum esculentum)

Familia = Polygonaceae (Keserűfűfélék)
Amarant (Amaranthus candatus)

(Amaranthus hypochondriacus)
(Amaranthus cruentus)

EGYÉB GABONÁK



A GABONANÖVÉNYEK TERMESZTÉSTECHNOLÓGIÁJÁNAK 
MŰSZAKI FEJLESZTÉSE

(Pepó Péter, 2010) 
Talajművelő eszközök

ásóbot – kapa
faeke – vaspapucsos faeke – vaseke – gőzeke – traktoros
ágyeke – váltvaforgató eke

Tápanyagvisszapótlás eszközei
műtrágyaszórók
szervestrágya szórók

Vetés eszközei
fogatos vetőgép – traktoros vetőgép
talajelőkészítő + vetőgép

Növényvédelem eszközei
kézi csávázó – gépi csávázó – precíziós technológia
hagyományos permetező gép – speciális fúvóka – légzsákos
rendszer

Betakarítás eszközei
sarló – kasza – arató + kévekötő gép
kombájn



A GABONAFÉLÉK BIOLÓGIAI ALAPJAI
(Pepó Péter, 2010)

GENETIKAI ALAPOK

Genotípus 

Nemesítési módszerek
→ Klasszikus nemesítési eljárások

– keresztezés, szelekció
– beltenyésztés, hibridizáció

→ Új nemesítési eljárások (biotechnológia)
– dihaploid

→ GM növények

VETŐMAG
Öntermékenyülő növények

→ szaporulati fokozatok
(SE, E, I, II, III. fok, farmer seed

→ felújítás
Idegentermékenyülő növények

→ F1 vetőmag
→ F2 használata

→ termőképesség
→ termésbiztonság
→ termésminőség



A gabonanövények termesztésének 
ökológiai feltételrendszere



• vetésváltás - diverzifikáltság
- mérsékelt vízfogyasztású elővetemények

• talajművelés - víztakarékos művelési rendszerek
- talajlezárás
- talajharmat
- kombinált eszközök használata
- mulcsos talajművelés

• tápanyaggazdálkodás - szervestrágyázás (istállótrágya)
- harmonikus NPK
- talajvizsgálat
- meszezés

• vetéstechnológia  - állománysűrűség, vetésidő, vetésmélység
• növényvédelem    - gyomoktól, betegségektől, kártevőktől mentes állomány
• öntözés - öntözési idő, víznorma, öntözési forduló, vízhasznosulás,  interaktív hatások
• betakarítás - vízleadás, optimális intervallum, mennyiségi és minőségi veszteségek

AZ ÉGHAJLATI-IDŐJÁRÁSI TÉNYEZŐK SZEREPE A GABONANÖVÉNYEK 
TERMESZTÉSTECHNOLÓGIÁJÁBAN

(Pepó Péter, 2010)

• genotípus megválasztása – megfelelő adaptáció
→ hőmérséklet (téli fagy, meleg)
→ szárazság
→ inszoláció

termésmennyiség stabilitás
adaptáció

termésminőség stabilitás
az időjárási tényezőkhöz a vegetációs periódusban

adaptáció
az időjárási tényezőkhöz a kritikus fenofázisban

globális klímaváltozás → új nemesítési feladatok
• vetőmag használata - kiváló minőségi paraméterű vetőmagvak használata

- vetőmagfelújítás, F1 vetőmag

BIOLÓGIAI ALAPOK

AGROTECHNIKA



• vetésváltás - jó talajok → sok növény termeszthető
- rossz talajok → néhány növény termeszthető

• talajművelés - talajtulajdonságokhoz igazodó
- talajműveleti rendszer
- talajművelő eszközök megválasztása
- talajállapot figyelembe vétele

• tápanyagellátás - talajvizsgálat → okszerű tápanyagellátás
- szervestrágyázás (istálló-, zöldtrágya)
- szervesanyag-gazdálkodás
- talajjavító anyagok

• vetéstechnológia  - állománysűrűség, vetésidő, vetésmélység
• növényvédelem    - gyomirtó szerek megválasztása, dózisa

- betegségek,  kártevők fellépése, védekezés ellenük
• öntözés - a talaj vízháztartási tulajdonságai (VKmin, DV, HV)

- öntözés hatása a talajtulajdonságokra
• betakarítás - domborzati viszonyok hatása

A TALAJ ÉS DOMBORZATI TÉNYEZŐK SZEREPE A GABONANÖVÉNYEK 
TERMESZTÉSTECHNOLÓGIÁJÁBAN

(Pepó Péter, 2010)

• genotípus megválasztása
- kedvező talaj → kiváló termőképességű fajta
- rossz talaj → adaptív fajta

• vetőmag
bármely talajon kiváló vetőmag minősége

BIOLÓGIAI ALAPOK

AGROTECHNIKA



HIDROMETEOROLÓGIAI SZÉLSŐSÉGEK ELŐFORDULÁSÁNAK 
GYAKORISÁGA

(Szász-féle szárazsági index alapján)
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Az elemi károk – az elmúlt 35 év
átlagában – megoszlása Magyarországon
a mezőgazdaságban:
- aszálykár 42,4 %
- jégkár 20,5 %
- vízkár 18,4 %
- fagykár 16,0 %
- egyéb elemi kár 2,7 %





ÉVJÁRATTÍPUSOK RELATÍV MEGOSZLÁSA 
MAGYARORSZÁGON

(1901-2000)

Évjárattípus
Országos átlag Ingadozás

%

Kontinentális
Mediterrán
Óceáni
Zonalitásnak 
megfelelő

32,0
6,0
2,2
59,2

17-50
2-17
0-7
-



ALACSONY TERMÉSÁTLAGOK* GYAKORISÁGA 
MAGYARORSZÁG ELTÉRŐ RÉGIÓIBAN

(1901-2000)

Régió
Alacsony termésátlag 

gyakorisága
%

DNy Dunántúl
Kisalföld
Nagy Alföld
Duna-Tisza köze

18-22
32-36
65-74
80-86

+alacsony termésátlag=a sokévi átlagtermés 65%-nál kisebb termés



CSAPADÉK, HŐMÉRSÉKLET VÁLTOZÁSA
(Debrecen, 1871-2009)
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CSAPADÉK, HŐMÉRSÉKLET VÁLTOZÁSA
(Keszthely, 1871-2005)
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CSAPADÉK, HŐMÉRSÉKLET VÁLTOZÁSA
(Szeged, 1871-2009)
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A TALAJOK FIZIKAI TULAJDONSÁGAIT BEFOLYÁSOLÓ 
AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK

 Vetésváltás
– közvetlen elővetemény hatása (gyökérzet drénező hatása, gyökerezési

mélység, talaj víz- és tápanyagkészletre gyakorolt hatása, agrotechnikai
műveletek taposása, visszahagyott növényi maradványok stb.)

– hosszabb (4 év) vetésváltás hatása (a vetésforgó szerkezete,
gabonatúlsúly, hüvelyes növények, pillangós tak. növények, drénező
növények stb.)

 Talajművelés hatása
– művelési módok (no-, minimum-tillage, klasszikus)
– alapművelő eszköz (eke, tárcsa, lazító, egyéb)
– művelési minőség (tarlóművelés ideje, alapmunka elmunkálása,

műveletszám, alapművelés mélysége stb.)
 Tápanyagellátás

– szervestrágyázás (istállótrágya, zöldtrágya mennyisége, minősége,
gyakorisága)

– műtrágyázás (gyökérzet és növénymaradványok mennyisége, minősége)
– talajjavító anyagok (mésztrágyázás → talajkolloidok telítettsége,

morzsaszerkezet kialakulása)
 Öntözés

– talajszerkezet rombolás, eliszapolódás (öntözés intenzitása, cseppméret,
öntözővíz mennyisége stb.)

– talajvízszint változás, emelkedés
 Betakarítás

– betakarító, szállító gépek talajtaposása
– egyéb művelő eszközök talajszerkezet romboló hatása



A TALAJOK KÉMIAI TULAJDONSÁGAIT BEFOLYÁSOLÓ 
AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK

 Vetésváltás
– közvetlen hatás (eltérő makro-, mezo- és mikroelem felvétele a

növényeknek)
– közvetett hatása (növénymaradványok mennyisége és minősége a

talaj szervesanyag tartalmára és tápanyagkészletére)
 Talajművelés

– a talajok tápanyag-, víz-, levegő- és hőgazdálkodásának
módosításával a talajképződési folyamatokra gyakorolt hatás

– aerob és anaerob, redoxviszonyok befolyásolása
 Tápanyagellátás

– műtrágyázás
– szervestrágyázás
– talajjavító anyagok

 Öntözés
– anyagkimosódás és –felhalmozódás bizonyos talajrétegekben
– öntözővíz mennyisége és minősége (sótartalma és sóösszetétele)
– talajvízszintre gyakorolt hatás (másodlagos szikesedés)

 Növényápolás
– belvízelvezetés (talaj vízháztartási és sóforgalom befolyásolása)
– sorközkultivátorozás (talaj levegőgazdálkodása, mikrobiológiai

aktivitás)



A TALAJOK VÍZGAZDÁLKODÁSI ÉS  TÁPANYAGGAZDÁLKODÁSI 
TULAJDONSÁGAIT BEFOLYÁSOLÓ AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK

 Vetésváltás
– az elővetemény víz- és tápanyagfelvétele
– az elővetemény által visszahagyott növényi maradványok mennyisége és minősége

(pentozán-hatás)
– elővetemény által visszahagyott N-mennyiség
– elővetemény által visszahagyott K-mennyiség
– vetésváltás több éves hatása

 Talajművelés
– víztakarékos talajművelés (tarlóhántás, zárás, alapművelés, elmunkálás, klorikus-

minimum)
– VKmin, HV-DV arányának befolyásolása
– talajokban humifikáció, mineralizáció, tápanyag-feltáródás, tápanyagveszteségek

 Tápanyagellátás
– műtrágyázás
– szervestrágyázás
– talajjavító anyagok

 Öntözés
– legaktívabb eszköz a talajok vízkészletének növelésére
– feltétlen és feltételes anaerob időszak öntözés után
– talajvízszint változása – kapilláris vízemelkedés
– talajszerkezet rombolás – DV és HV arányának változása
– talaj tápanyagainak kimosódása
– talaj felvehető tápanyagmennyiségének, formáinak változása (aerob-anaerob

viszonyok
 Növényvédelem

– gyomok, kórokozók, kártevők felszaporodása → a talajok víz- és tápanyagkészletének
csökkenése

 Növényápolás
– sorközkultivátorozás → vízmegőrzés

→ tápanyagfelvétel elősegítése
(jobb gyökérnövekedés, aerob viszonyok



A JÓ TALAJÁLLAPOT ELŐFORDULÁSÁNAK (%-OS) GYAKORISÁGA 
TÖMÖRÖDÉSRE KEVÉSBÉ HAJLAMOS TALAJOK 0-60 CM-ES 

SZELVÉNYÉBEN
(Birkás, 1998)
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A romlás okai:
-egyoldalú talajhasználat
-művelőeszköz megválasztás hibája
-művelőeszköz állapotának romlása
-műveletszám növekedése
-gépnyom fedettség megnövekedése
-mély, mélyítő műveletek elmaradása
-organikus gazdálkodás elhanyagolása



A SZAKSZERŰTLEN MŰVELÉS HATÁSAI ÉS KÖVETKEZMÉNYEI
(Birkás, 1997)

RÖGÖSÖDÉS

• több idő

• több energia

• több költség

GYÚRÁS
KENÉS

TÖMÖRÖDÉS

művelés              
száraz talajon

művelés              
nedves talajon

sokmenetes művelés

szervesanyag fogyás

ELPOROSODÁS

VISSZA-
TÖMÖRÖDÉS

erózió, defláció
biológiai leromlás
művelhetőség romlás
hordképesség romlás

kultúrállapot romlás

környezetkárosodás
termesztési kockázat



A gabonanövények termesztésének 
biológiai feltételrendszere



A GENOTÍPUS SZEREPE A GABONANÖVÉNYEK 
TERMESZTÉSTECHNOLÓGIÁJÁNAK KIALAKÍTÁSÁBAN

(Pepó Péter, 2010)

A GENOTÍPUS tulajdonságai (termőképesség, termésbiztonság,
termésminőség) meghatározzák:

• a termőhely megválasztását
• a termesztéstechnológiában felhasznált inputok mennyiségét,

az intenzitás szintjét
• az elérhető termésszintet
• a termésingadozás mértékét
• a realizálható termésminőséget
• az egyes agrotechnikai elemek hatékonyságát
• az agrotechnikai tényezők közötti interakciók mértékét, irányát,

erősségét
• az agronómiai hatékonyságot
• a termesztés jövedelmezőségét



GENOTÍPUS ÉS ÉVJÁRAT HATÁSA AZ ŐSZI BÚZA 
TERMÉSEREDMÉNYÉRE

(Debrecen)
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évek
A vizsgált 

fajták 
száma

>6 t/ha 
termés

>32 % 
sikér

2-8 mm 
sikér-

terülés

250-400 
esésszá

m
>55 VÉ

% % % % %

2002 85 12,9 11,8 67,1 75,3 0,0

2003 79 0,0 98,7 0,0 50,6 0,0

2004 75 100,0 60,0 94,7 92,0 46,7

ŐSZI BÚZA FAJTASZORTIMENT KOMPLEX 
ÉRTÉKELÉSE

(Debrecen, 2002-2004)



A GENOTÍPUS SZEREPE A FENNTARTHATÓ KUKORICA 
TERMESZTÉSBEN

(Debrecen)

9380

7612

12045

7709

5588

10101

6661

3186

8902
9499

6 829

11 959

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

T
er

m
és

, k
g/

ha

2001 2002 2003 2004
Átlag Legkisebb termés Legnagyobb termés



GENOTÍPUS ELEMEI
Növénytermesztési szempontok a biológiai alapok megválasztásával:
1. Termőképesség

• Genetikai (potenciális)
• Gyakorlatban realizált maximális
• Táblaszintű termésmaximum
• Üzemi átlag
• Országos átlag

2. Termésbiztonság
• Agronómiai tulajdonságok
• Abiotikus stressztűrő képesség (adaptáció)
• Biotikus stressztűrés

- rezisztencia horizontális
- tolerancia vertikális

3. Termésminőség
• Általános minőségi tulajdonságok
• Speciális minőségi paraméterek



A BIOLÓGIAI ALAPOK NEMESÍTÉSI ÚTJAI
1. Öntermékenyítő növények

• Klasszikus nemesítési módszerek
• Tömegszelekció
• Egyedszelekció

Szaporulati fokozatok: SE, E, I., II., III. fok
2. Idegentermékenyülő növények

• Beltenyésztett vonalak, törzsek
• Hibridizáció

Előállított vetőmag: F1
F2 → nem használjuk

3. Speciális nemesítési eljárások
Hagyományos nemesítési módszerek, de speciális gén(eke)t 
építenek be az   adott fajtába/hibridbe

• kukorica (Sumo, IMI)
• napraforgó (IMI, szulfonilkarbamid)

4. Genetikai módosított organizmusok (növények)
• GMO
• Más szervezetek génjeit építik be az adott növény fajtába,      

hibridbe speciális tulajdonság elérése céljából



A FONTOSABB GABONANÖVÉNYEK VETŐMAG 
ELŐÁLLÍTÁSA

(Pepó Péter, 2010)

– őszi és tavaszi aestivum búza (!de van már hibridbúza)
– őszi és tavaszi durumbúza
– tönköly búza
– őszi és tavaszi árpa
– zab
– rizs
– köles
– fénymag

Öntermékenyülő gabonanövények

– rozs
– tritikale (részben)
– kukorica
– szemes cirok
– pohánka

Idegentermékenyülő gabonanövények



ÁLTALÁNOS FELADATOK A GABONANÖVÉNYEK VETŐMAG 
TERMESZTÉSÉBEN
(Pepó Péter, 2010)

Feladat
ÖN- IDEGEN-

termékenyülő gabona
Tábla kiválasztása kedvezőbb feltételek az 

árunövénynél
kedvezőbb feltételek az 
árunövénynél

Izolációs távolság minimális mértékű (2 m) jelentős (100-500 m)

Elővetemény fajazonos nem lehet fajazonos nem lehet
Talajművelés kiváló kiváló
Tápanyagellátás mérsékelt N

több PK
mezo- + mikroelemek

mérsékelt N
több PK
mezo- + mikroelemek

Vetéstechnológia mérsékeltebb tőszám
idegenelő utak

apa – anya sorok
(idegenelő utak)

Speciális műveletek idegenelés idegenelés
címerezés
apasorok kivágása

Növényvédelem magas szintű magas szintű
Betakarítás optimális idejű optimális idejű
Feldolgozás speciális munkák speciális munkák



A gabonanövények ontogenetikai 
fejlődése



A GABONANÖVÉNY ONTOGENETIKAI FEJLŐDÉSE
(Pepó Péter, 2010)

Ontogenetika = a növények egyedfejlődése, a vegetatív és generatív
szakaszok szigorúan kötött rendje a tenyészidőszak folyamán. Az
egyes fenológiai szakaszok és a tenyészidő hossza változhat
fajtától/hibridtől függően.

Kritikus fenológiai szakaszok = meghatározó jelentőségűek a
termésképződés szempontjából. Általában a virágzás-terméskötés
kritikus szakasz, de az egyes gabonanövényeknél más fenofázisok
is kritikusak lehetnek.

Fenofázisok ismerete = fontos egyrészt az állományok fejlettségének
meghatározása céljából, másrészt az agrotechnikai beavatkozások
időzítése miatt.

Ontogenetikai osztályozási rendszerek
• Feekes-skála
• Keller-Baggiolini-féle fenológia stádiumok
• Zadok kódrendszer
• Kuperman-féle etapok
• BBCH rendszer



AZ ONTOGENETIKAI SZAKASZOK ÉS AZ AGROTECHNIKA ÁLTALÁNOS 
ÖSSZEFÜGGÉSEI GABONANÖVÉNYEKNÉL

(Pepó Péter, 2010)
Fenofázis Befolyásoló agrotechnikai elem

csírázás – kelés elővetemény
talajművelés
tápanyagellátás
talajfertőtlenítés
kelesztő öntözés

vegetatív növekedés tápanyagellátás
gyomirtás
betegségek elleni védelem
kártevők elleni védekezés
öntözés
növényápolás

virágzás – termékenyülés -
termésképződés

tápanyagellátás
betegségek és kártevők elleni 
védelem
öntözés

termésérés betakarítási idő
betakarítási mód



Az őszi gabonafélék növényszáma a keléstől a 
betakarításig a következő időszakokban 
csökken:

1. téli feltételek között (áttelelés);
2. a tavasz előtti és a tavaszi időszakban a

kórokozók hatására (kitavaszodás);
3. tavasztól a betakarításig a kórokozók, a

fajok és a fajták közötti konkurencia,
valamint az agrokémiai és az
agrotechnikai eljárások általi károsítás
hatására.



AZ ŐSZI GABONAFÉLÉK NÖVÉNYSZÁMÁNAK 
CSÖKKENÉSE AZ EGYES IDŐSZAKOKBAN

(Petr szerint, 1974)

Időszak, ok

A csökkenés mértéke, %

normál 
feltételek 

között

szélsőségesen 
kedvezőtlen 

feltételek 
között

Vetés – kelés
Áttelelés
Kártevők és betegségek előfordulása
Az állomány mechanikai ápolása
Gombaölő szerek károsítása
Gyomkonkurencia
Külső tényezők

15-20
10-20
5-10
5-10
1-3

-
-

40
50
70
15
10

10-15
20-50



A TAVASZI GABONAFÉLÉK NÖVÉNYSZÁMÁNAK 
CSÖKKENÉSE

(Petr szerint, 1974)

Időszak, ok

A csökkenés mértéke, %

normál 
feltételek 

között

szélsőségesen 
kedvezőtlen 

feltételek 
között

Vetés – kelés
Kártevők és betegségek előfordulása
Az állomány mechanikai ápolása
Gombaölő szerek károsítása
Gyomkonkurencia
Külső tényezők

8-12
3-5
5-8
1-5
3-5

-

30
30
15

10-15
10-15
30-40



A C3-AS ÉS C4-ES NÖVÉNYEK JELLEMZŐ
TULAJDONSÁGAI

Mutatók C3-as növények C4-es növények
Maximális PN
ppm CO2
A PN gátlása O2-nel
Levél anatómiája

Elsődleges CO2
megkötés

25-30 mg CO2 x 0,01 m-2 h-1

50-60
kifejezett tipikusan 
dorziventrális

CALVIN-ciklus

60 mg CO2 x 0,01 m-2 h-1

0-5
nem mérhető
az edénynyalábok körül 
sugarasan elhelyezkedő
asszimilációs szövet van 

HATCH-SLACK-ciklus



A C3 ÉS C4 TÍPUSÚ NÖVÉNYEK JELLEMZŐI
(Fageria et al. 1990)

Jellemzők C3 C4

Fotoszintézis hatékonysága alacsony magas
Fotorespiráció magas alacsony
Víz felhasználás hatékonysága alacsony magas
Fotoszintézis hőmérsékleti optimuma 10-25oC 30-45oC
Reagálás a fény intenzitására alacsony magas
Reagálás a CO2 koncentrációra alacsony magas
Reagálás az O2 koncentrációra alacsony magas
Transzspirációs arányok magas alacsony
Levél klorofil és b-arányok alacsony maga



A szemnövekedés teljes menete 3 
szakaszra osztható:

1. lassú szárazanyag-felhalmozódás a
virágzás utáni 10-15 nap alatt;

2. gyors növekedési fázis a virágzás
utáni 15-35 napos időszakban;

3. a növekedés-sebesség tartós
csökkenési fázisa a teljes érésig.



AZ ÁLLOMÁNYKEZELÉSEK ÁTTEKINTÉSE A GABONAFÉLÉK AGROBIOLÓGIAI ELLENŐRZÉSEKOR I.
(Petr és Rezac szerint)

Kez
. Dátum Feekes-féle 

fázis Agronómiai információ Fitopatológiai 
információ

Az irányító szervek számára 
szolgáló, gépi adatfeldolgozásra 

szánt információ
I. őszi

számba
-vétel
XI. 15-ig

input ellenőrzés:
a vetőmag minőségének, a
csávázás fokának,
minőségének, a
vetőszántásnak és a vetés-
előkészítésnek az elbírálása
folyamat ellenőrzés:
a kikelt növényszám
meghatározása, a növekedés
fázisának, a vetőmélységnek
és a vetőágy mélységének
megállapítása

az állomány
gabonafutrinka-
fertőzöttségéne
k
meghatározása,
az őszi gyomok,
esetleg
betegségek
ellenőrzése

a vetőmag faja, fajtása, a 2 előző
elővetemény, a vetőszántás és a
tulajdonképpeni vetés közti idő, a
vetés agrotechnikai
határidejének megtartottsága, a
vetőmagmennyiség, a trágyázás
hatóanyagban a vetés és a
szántás előtt (vetőszántás és a
talaj-előkészítés értékelése), az 1
m2-re eső kikelt növényszám, a
növekedés fázisa

II. az őszi
vetés
tavaszi
számba
-vétele

a
tavaszi
vetés
számba
-vétele

áttelelés
után a 3.
fázis

az
időpontot
az OZS-OP
határozza
meg

az áttelelt növényszám, a
növekedés fázisa, az őszi vetés
károsodásának okai; az őszi
gabonafélék ápolási módjának,
a N regeneráló adagjának, a
ritka állomány sűrítése céljából
a Retacellel való kezelés
szükségességének
meghatározása

az input ellenőrzés az őszi
vetésével megegyező

a kikelt gyomok
számbavétele –
faj, szám/m2, a
gyomirtó szerek
adagjának
meghatározása
a nagy
széltippan és az
ellenálló
kétszikű
gyomok alapján

a gyomok
számbavétele a
tavaszi
vetésben, és a
gyomirtó szerek
megválasztása

növényszám/m2 a tél után (a
növényállomány sűrűsége: sűrű,
közepes, ritka, rossz), a
károsodás okai a tél folyamán
(kifagyás, a növények
kihúzódása, a tavasz előtti
károsodás és a kitavaszodás, a
tavaszi szárfoltosság fertőzése),
a növekedés fázisa

a tavaszi vetés után határozzák
meg a fajt, a fajtát, a két
előveteményt, az előveteményhez
a trágyázást, a vetésidőt, a
vetőmag mennyiséget, a kikelt
növények számát
(állománysűrűség), a növekedés
fázisát, értékelik a vetés-
előkészítés minőségét



AZ ÁLLOMÁNYKEZELÉSEK ÁTTEKINTÉSE A GABONAFÉLÉK AGROBIOLÓGIAI ELLENŐRZÉSEKOR II.
(Petr és Rezac szerint)

Kez
. Dátum Feekes-féle 

fázis Agronómiai információ Fitopatológiai 
információ

Az irányító szervek számára 
szolgáló, gépi adatfeldolgozásra 

szánt információ
III. IV.20-

V.10.
a
bokrosodás
4-5. fázisa

a bokrosodás fokának
elbírálása, az állomány
sűrűsége (a morforegulátor
adagjának meghatározása a
megdőlés ellenében),
növénymintavétel szervetlen
elemzésekhez, a N-adagok
meghatározása az őszi és a
tavaszi vetésben

a gyomirtó
szerek
megválasztása a
későn kelő,
ellenálló
kétszikű
gyomok ellen és
a hélazabbal
szemben, a
vegyszeres
védekezés
szükségességén
ek elbírálása és
a lisztharmattal
szemben a
tavaszi árpán

IV. szárba
szökés
alatt

6., 7., 8.
fázis

az erős hajtások számának és
a generatív szervek
kialakulásának elbírálása a
kalászokban, e szerint döntés
a késői N-fejtrágyázásról

a vegyszeres
védelem szüksé-
gességének
meghatározása
az őszi búza és
a tavaszi árpa
levelein
előforduló liszt-
harmat ellen

a lisztharmat előfordulásáról
szóló információk az őszi búzán
és a tavaszi árpán

V. kalász-
hányás

10. fázis VI.15-től VII.15-ig a
növényállomány szerkezetének
elbírálása a termés
értékelésére, a
növényállomány szerkezete
betakarítás előtt (kalászszám,
szemszám a kalászban,
ezerszemtömeg)

a vegyszeres
védelem szüksé-
gességének
meghatározása
a kalászbetegsé-
gekkel és a
levéltetvekkel
szemben

az állományszerkezet vizsgálati
eredményei a termés értékelése
céljából; információ a
kalászbetegségek és a levéltetű
előfordulásáról, információ a
termésről (esetleg a
termésszerkezetről)



A biológiai és a gazdasági terméshozamot a következő 
tényezők befolyásolják:

1. a talaj és annak tulajdonságai;
2. a lombkoronát képező levelek tulajdonságai,

amelyek a PN-re hatnak;
3. a LAI és a lombkorona architektúrája, a levélfelület

fotoszintetikus aktivitásának hossza;
4. az éghajlati tényezők;
5. a gyökérrendszer abszorpciós és szintetizáló

munkája;
6. további fiziológiai és biokémiai tulajdonságok,

mint pl. az asszimi1iták áthelyeződése stb.



A GABONANÖVÉNYEK TERMÉSKÉPZŐDÉSÉNEK 
ÉLETTANI ALAPJAI I.

• a sugárzás növényzet általi elnyelése (abszorpció)
• az elnyelt sugárzás szárazanyag-képződésre való

felhasználásnak hatásfoka
• a képződött asszimiláták szállítása, megoszlása és

felhalmozódása



A GABONANÖVÉNYEK TERMÉSKÉPZŐDÉSÉNEK 
ÉLETTANI ALAPJAI II.

• A növényállományok sugárzásabszorpciója
Mértéke függ:

– LAI
– az asszimilációs felület aktív állapotának időtartamától
– canopy (a növényállomány architektúrája)
– állománysűrűség
– levélállás (up-right)
– külső feltételek (ökológiai, agrotechnikai)

• Az elnyelt sugárzás felhasználásnak hatásfoka a szárazanyag-
képződésben

Mértéke függ:
– a fotoszintézis típusa (C3 és C4 növények)
– a fotoszintézis sebessége (fajták, hibridek közötti különbségek)
– külső körülmények (ökológiai, agrotechnikai)

• A képződött asszimiláták szállítása, megoszlása és felhalmozódása
Mértéke függ:

– fajok, fajták közötti eltérések
– földalatti – földfeletti részek közötti megoszlás
– hasznos – egyéb részek közötti megoszlás (harvest-index)
– külső feltételek (ökológiai, agrotechnikai)



A GABONAFÉLÉK SZEMTERMÉSÉT MEGHATÁROZÓ 
ELEMEK I.

1. A területegységre eső kalászszám
• csíra- és növényszám
• egy növényre eső termő szár száma (bokrosodás)

2. A kalászonkénti szemszám
• kalászkaszám
• termővirág-szám

3. Ezerszemtömeg

T = termés (t ha-1)
K = kalászszám/m2 (db m2)
Sz = szemszám/kalász (db kalász-1)
ESzT = ezerszemtömeg (g)

510
ESzT*Sz*KT =



A GABONAFÉLÉK SZEMTERMÉSÉT MEGHATÁROZÓ 
ELEMEK II.

A kalászszámot meghatározó tényezők
• növényszám/m2

befolyásoló tényezők:
– a vetőmag biológiai értéke
– vetés (csíraszám, vetésmód, vetésidő, vetésmélység)
– növényszám redukciója a kedvezőtlen tényezők hatására

(időjárás, betegségek, kártevők, vegyi és mechanikai eljárások)
• produktív bokrosodás

befolyásoló tényezők:
– a fajta és hibrid bokrosodási képessége
– időjárási feltételek (csapadék, hőmérséklet, megvilágítás,

nappalhossz stb.)
– a növények rendelkezésére álló terület
– tápanyagellátás (talaj, trágyák)
– vetés (vetésidő, vetőmagnorma, vetésmélység)
– a növények közötti konkurencia
– a növényekre eső egyes hajtások növekedési sebessége és

fejlődése
– a kedvezőtlen tényezők – betegségek, kártevők stb. – okozta

károsodás



A GABONAFÉLÉK SZEMTERMÉSÉT MEGHATÁROZÓ 
ELEMEK III.

A kalászonkénti szemszámot meghatározó tényezők:
– a kalász termőképességének genetikai potenciálja (a

kalász hossza, a kalászkák és virágok száma)
– időjárási feltételek a kalász-, a kalászka- és a

virágképződés időszakában
– időjárási feltételek a virágzás és megtermékenyülés

időszakában
– az asszimilátáknak a kalászba irányuló transzportációs

képessége
– az egyes növények és a képződött hajtások közötti

konkurencia
– a kedvezőtlen tényezők (betegségek, kártevők, gyomok,

tápanyaghiány, vízhiány stb.) előfordulásától és kártétel
fokától



A GABONAFÉLÉK SZEMTERMÉSÉT MEGHATÁROZÓ 
ELEMEK IV.

A szemtömeget befolyásoló tényezők:
– a növények felső része asszimilációs apparátusának

nagysága és aktív működésének hossza
– az asszimiláták szemekbe irányuló transzlokációs

képessége
– a szemtermésképződés időszakának hossza
– időjárási (vízellátás, hőmérséklet stb.) és

tápanyagellátási feltételek az érés időszakában
– betegségek (levél-, szár-, kalász), kártevők és gyomok

előfordulása, a károsítás mértéke



A SZEMES KUKORICA IDEOTÍPUSÁNAK KÖRNYEZETI IGÉNYE ÉS 
JELLEMZŐI A JELENLEGI IDŐSZAKBAN

(Vidovic nyomán, 1977)
Környezeti feltételek, amelyekre az ideotípust tervezték:
1. A talaj termőképessége (tápanyagszint) jó, az agrotechnika fejlett, beleértve a

vetést is.
2. Az egyedfejlődés fő kritikus fázisaiban a víz nem korlátozó tényező (öntözés).
3. Az állomány elég sűrű, azaz a LAI = 4 vagy több, és a sorközök négyzetes

tápterületig hasznosíthatók.
A szemes kukorica ideotípusának jellemzői:
1. A fölegyenesedett levelek a növények felső részén fokozatosan vízszintes

helyzetet vesznek fel a cső alatt.
2. Nagy a fotoszintézis sebessége és hatásfoka.
3. Az asszimilátamegoszlás igen gazdaságos, és a levélfelületnek nagy a hatásfoka

a mag szárazanyag-képződésében.
4. Rövid időközű pollenhullás (nagyobb tűrőképesség a sűrűsödés irányában).
5. A magkikelés meghosszabbodott időszaka az egyedfejlődés vegetatív fázisának

hátrányára.
6. A kisebb levelekre és a kisebb levélszámra való hajlam.
7. Kevés címer.
8. Hidegtűrés a keléskor és az egyedfejlődés korai szakaszában.
9. A viszonylag nagyobb csőberakódású növények csökkenésére való hajlam.
10. Többcsövűség (az asszimiláták megnövekedett sinkje = nagyobb tűrőképesség a

sűrűsödés irányában) (?).
11. Fotoperiodikus érzéketlenség (?).



A KUKORICA TERMÉSKÉPZŐDÉSÉNEK EGYEDFEJLŐDÉSI 
SZAKASZAI I.

• Kelés
Ezzel biztosítható az optimális növényszám, az optimális LAI

↓
E kettő teremti meg az optimális felhalmozódási kapacitást

• A fotoszintézis alkalmasságának fejlődése
Magába foglalja a fotoszintetikus rendszer optimális terjedelmét,
térszerkezetét (canopy), mikroszerkezetet (levéllemez anatómiája),
biokémiai összetételt, fotoszintetikus aktivitást.
Befolyásoló tényezők:

– genotípus
– ökológiai feltételek (időjárás, talaj)
– agrotechnikai tényezők (tápanyagellátás, növényvédelem,

öntözés, növényápolás)
• A virágkezdemények (priordium) fejlődése

A hím- és nővirágzat kialakulása, fejlődése, megtermékenyülési
viszonyok

↓
Ezzel dől el a felhalmozódási kapacitás



A KUKORICA TERMÉSKÉPZŐDÉSÉNEK EGYEDFEJLŐDÉSI 
SZAKASZAI II.

Felhalmozódási kapacitás = magszám/m2 x magnagyság
A felhalmozódási kapacitás a fejlődés folyamán csökken. Ennek okai:

– a magasabban fekvő virágkezdemény gátolja az
alacsonyabbak fejlődését (az alsó csőkezdemények
elhalnak)

– a virágzás időszakában a csövön levő virágok egy része
fejlődik ki és képes megtermékenyülni

– a megtermékenyített petesejtek egy részéből fejlődik mag
– egyes magok nem vagy csak részben telnek meg

asszimilátákkal

T = F x L x I +V

T = a kukorica termése
F = a fotoszintézis sebessége a szemtelítődés időszakában
L = a levélfelület nagysága a szemtelítődés időszakában
I = a szemtelítődési időszak hossza
V = a szemképződéshez felhasználandó mobil asszimiláták mennyisége a

vegetatív szervekben





































A gabonanövények minősége és 
felhasználása



A GABONANÖVÉNYEK ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI 
TERÜLETEI

(Pepó Péter, 2010)
FŐTERMÉK

• humán táplálkozás
• élelmiszeripar
• takarmányozás
• vetőmag
• ipari feldolgozás
• bioetanol

MELLÉKTERMÉK
alomanyag

• állattenyésztés
takarmány

• ipari feldolgozás
• energiatermelés
• talaj szervesanyag gyarapítása

EGYÉB HASZNOSÍTÁS
• zöldtrágya
• talajvédelem
• méhlegelő (méz)



FEJLESZTÉSI ALTERNATÍVÁK A 
NÖVÉNYTERMESZTÉSBEN

MENNYISÉGI SZEMLÉLETŰ TECHNOLÓGIA

Termésmennyiség maximum

Termésminőség minimum

MINŐSÉGI SZEMLÉLETŰ TECHNOLÓGIA

Termésmennyiség optimum

Termésminőség maximum



NÖVÉNYI MINŐSÉG ÉS PIAC

MÚLTBAN

a minőség a piaci értékesíthetőség 
feltételrendszerének egyik komponense

JELENLEG

a minőség a piacon való megjelenés – értékesítési
lehetőségektől függő - alapfeltétele

JÖVŐBEN

a minőség a piacrajutás alapkritériuma



TERMESZTÉSI TÉNYEZŐK SZEREPE A 
TECHNOLÓGIAI FOLYAMATBAN

HATÁSUK

a termés MENNYISÉGÉRE a termés MINŐSÉGÉRE
- egy-egy tényező döntő 
szerepe (pl. trágyázás)

- sok tényező komplex 
szerepe

- a technológiai hiba
-mérsékeltebb

-késéssel
jelentkezik

- a technológiai hiba
-felnagyítva

-azonnal
jelentkezik

-a mennyiség-növelés 
elsődleges korlátja 
ökológiai tényező

-a minőség-javítás 
elsődleges korlátja 
biológiai tényező



MINŐSÉGI NÖVÉNYTERMESZTÉS DIMENZIÓI

TERMÉKMINŐSÉG

TECHNOLÓGIAI MINŐSÉG

KÖRNYEZETI MINŐSÉG

• komplex (sok minőségi paraméter együttese)
• differenciált (felhasználási területek)

• ráfordítások (inputok) színvonala
• végrehajtás minősége (ideje, módja)

• abiotikus környezet minőségére gyakorolt hatások  (talaj, vizek)
• biotikus környezet minőségére gyakorolt hatások (mikrobák, 

növények, állat, ember)
• természetes és mesterséges ökoszisztémák egyensúlya



Előadás összefoglalása
A gabonanövények termesztésének történeti áttekintése

– A gabonanövények termesztésbe vételének géncentrumai
– A termesztéstechnológia agronómiai fejlesztése
– Az agrotechnika műszaki feltételeinek a fejlődése
– A termesztés biológiai alapjainak változása

A gabonanövények termesztésének ökológiai feltételrendszere
– Az éghajlati-időjárási tényezők szerepe a technológia kialakításában
– A talajtani-domborzati feltételek jelentősége az agrotechnikai rendszerben
– Klímaváltozás és a talajtulajdonságok változásának interaktív kapcsolata a

technológiával
A gabonanövények termesztésének biológiai feltételrendszere

– A genotípus szerepe a technológia kialakításában
– A vetőmag jelentősége az agrotechnikai rendszerben
– Öntermékenyülő és idegentermékenyülő gabonanövények vetőmag-előállítása

A gabonanövények ontogenetikai fejlődése
– A fontosabb gabonanövények ontogenetikai szakaszai, azok rendszerezése
– Növényfiziológiai változások gyakorlati, agrotechnikai összefüggései
– A gabonanövények termésképződésének agrotechnikai-növényfiziológiai

kapcsolatrendszere, szabályozása
A gabonanövények minősége és felhasználása

– A gabonanövények fontosabb felhasználási területei
– Minőségi dimenziók a gabonanövények termesztésében



Előadás ellenőrző kérdései
• Melyek a gabonanövények géncentrumai, a

termesztéstechnológia fejlődésének főbb szakaszai?
• Ismertesse a gabonanövények termesztésének

ökológiai feltételrendszerének általános jellemzőit.
• Ismertesse a gabonanövények termesztésének

biológiai feltételrendszerét.
• Melyek a gabonanövények ontogenetikai

fejlődésének fontosabb szakaszai?
• Hogyan befolyásolhatók a gabonanövények

fiziológiai folyamatai agrotechnikai eszközökkel?
• Melyek a minőségi gabonatermesztés elemei?



Előadás felhasznált forrásai
• Szakirodalom:
Antal J. (szerk.): 2005. Növénytermesztéstan 1. A növénytermesztés alapjai. 

Gabonafélék. Mezőgazda Kiadó, Budapest
Pepó Pé. (szerk.): 2008. Növénytermesztési praktikum 1. kötet. Egyetemi jegyzet, 

Debrecen
Pepó Pé. – Sárvári M.: 1999. Növénytermesztési alapismeretek. Egyetemi jegyzet, 

Debrecen
• Egyéb források:
Balla L. (szerk.): 2002. Kalászosgabona-termesztés. Gazdálkodási Stratégia. 

Mezőgazda Kiadó, Budapest
Antal J.: 2000. Növénytermesztők zsebkönyve. Mezőgazda Kiadó, Budapest
Bocz E. (szerk.): 1992. Szántóföldi növénytermesztés. Mezőgazda Kiadó, Budapest
Izsáki Z. – Lázár L. (szerk.): 2004. Szántóföldi növények vetőmagtermesztése és 

kereskedelme. Mezőgazda Kiadó, Budapest
Birkás M.: 2010. Talajművelők zsebkönyve. Mezőgazda Kiadó, Budapest
• További ismeretszerzést szolgáló források:

Szakfolyóiratok témakörökhöz kapcsolódó publikációi
- Növénytermelés
- Agrokémia és Talajtan
- Növényvédelem
- Gyakorlati Agrofórum
- Magyar Mezőgazdaság



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET

Következő előadás témája:

A búza fenntartható, integrált 
termesztéstechnológiájának általános elemei.

A búza morfo-fiziológiai tulajdonságainak 
összefüggésrendszere az agrotechnikával.

• Előadás anyagát készítették:
Dr. Pepó Péter, egyetemi tanár
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