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Chapter 1. A napraforgó integrált 
termesztése 

1. Az olajnövények jellemzői 

Az utóbbi évtizedekben jelentősen megnőtt a világ növényi olajtermelése és felhasználása, melyet az étkezési 

szokások és az ipar alapanyag igényének növekedése váltott ki. 

Azokat a növényfajokat soroljuk az olajnövények közé, melyeknek valamely, olajat tartalmazó részéből 

gazdaságosan nyerhető ki étkezési vagy ipari célú olaj (min. 18-20% olajtartalom). 

Az olajok jellemzése a jódszám alapján: 

• Gyorsan száradók:        jódszám        >130 

• Félig száradók:        jódszám        85-130 

• Nehezen száradók:        jódszám        <85 

• Sertészsír:        jódszám        60-70 

Az olajnövények csoportosítása 
 

1. Olajsav csoport 

(Jódszám: 80-110) 

Nem száradó olajokat tartalmazó növények: Oliva, 

Koriander, Földimogyoró 

2. Linolsav csoport 

(Jódszám: 100-150) 

Félig száradó olajokat tartalmazó növények: Szója, 

Napraforgó, Dohány, Mák, Sáfrányos szeklice, Tök, 

Gyapot, Kukorica 

3. Linolénsav csoport 

(Jódszám: 140-210) 

Száradó olajokat tartalmazó növények: 

Kender, Len, Perilla, Fekete szezám 

4. Erukasav csoport 

(Jódszám: 90-110) 

Nem száradó vagy gyengén száradó, nagy 

erukasavtartalmú olajos növények: 

Káposztarepce, Fehér- és  Fekete mustár 

5. Oxisav csoport 

(Jódszám: 80-90) 

Nem száradó, nagy oxisavtartalmú olajos növények: 

Ricinus 

Világ fontosabb olajnövényei (FAO 2002) 
 

Növényfaj Olaj millió[ t] 

Szója 177 

Gyapot 38 

Repce 37 
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Földimogyoró 34 

Napraforgó 24 

Olajpálma 7 

Kókuszdió (kopra) 5 

Szezám 3 

Len 2 

Ricinus 1 

Összesen 328 

2. A napraforgó jelentősége 

A világon a 4. legfontosabb olajnövény. Termőterülete: ~30millió ha. Fő termelők: Oroszország, Ukrajna, India, 

Argentína, Kína, Románia. Európában: Franciaország, Románia, Magyarország, Spanyolország. 

Hazai jelentőségét bizonyítja, hogy legfontosabb olajnövényünk, területe az utóbbi időben meghaladja az 500 

ezer ha-t és ezzel a búza, kukorica és árpa után a legnagyobb terület foglalja el. Vetésterülete Magyarországon 

2007-ben 513 ezer, 2008-ban 550 ezer ha, 2009-ben 536 ezer ha volt. 

Olajtartalma magas (46-54 %). Olajának minősége kitűnő, döntő részben (~ 90%) telítetlen zsírsavakból áll 

(olajsav, linolsav). Linolénsavat nem tartalmaz, ezért stabil. Az olajban magas a zsírban oldódó vitaminok (A, 

D, E és provitaminok) mennyisége és lecitint, foszfatidokat, valamint egyéb értékes vegyületeket is tartalmaz. 

Fehérjéjének aminosav indexe 68. 

A világ fő napraforgó termelő országainak termelése (2009) 
 

Világ összes  

Össz. betakarított terület [eha] 24 725 

Termésátlag [t/ha] 1, 41 

Össztermés [et] 34 777 

Jelentősebb termelők eredményei Termés (eha) 

1. EU 6 909 

1. Argentína 3 200 

1. Ukrajna 7 100 

1. Törökország 850 

1. India 1 150 

1. Amerika Egyesült Államok 1 553 
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1. Kína 1 750 

1. Oroszország 7 300 

1. Egyéb országok 4 511 

Az EU napraforgó össztermése (FAO adatok, 2008) 
 

Ország Össztermés [t] 

EU összes 7 048 120 

1. Franciaország 1 607 977 

1. Magyarország 1 468 100 

1. Románia 1 169 940 

1. Spanyolország 821 900 

1. Szlovákia 192 346 

1. Csehország 60 993 

Felhasználása 

1. Főleg étolajként használjuk. Olajtartalma: olajhibridek: 49-54%, fajták: 32-38%. Étolajának minősége 

kitűnő: 90% telítetlen zsírsavak (linolsav, olajsav), stabil nincs benne linolénsav. Fehérjetartalma: ~17%, jó 

összetételű (de alacsony lizintartalom). Vitamintartalma: A, D, E + lecitin, foszfatidok. Jódszáma: 127-136. 

2. Fontos ipari alapanyag is: kozmetikai cikkek, szappan, festék, műanyag, textilipar, biodizel stb. 

3. Héjából takarmányélesztő, műanyag alapanyag (furfurol) készül. 

4. Zöld növényként siló-, és zöld takarmányozásra használják. 

5. A nagymagvú fajták csemegeként szolgálnak és madáreleségnek is használhatók. 

6. Zöldtrágya 

3. A napraforgó származása, rendszertana 

1. Géncentruma: É-Amerika, Középnyugat, 32-52 szélességi fok. 

2. Elterjedése és nemesítése: Spanyolországba 1510 körül, olajnövényként Oroszországban XIX. században 

(másodlagos géncentrum) 

3. Rendszertana: Compositae család, Asterales rend, Heliantus nemzetség egyéves faja, diploid, 

alapkromoszóma-száma n=17. 

4. A napraforgó botanikája és fiziológiája 

Gyökérzet: erőteljes, mélyrehatoló (2-3m), először sokkal gyorsabban fejlődik, mint a szár. 

Szár: (60-300 cm) erőteljes, barázdált, szőrözött, először dudvás később fásodik, növekedése lassú csak a 

virágzás végére fejeződik be. Kedvező, ha a szár nem elágazó és nem törékeny a tányér alatt. 
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Levelek: szív alakúak, szőrözöttek, LAI= 3,0-5,0 m2/m2. 

Virágzat: tányér alakú, fészkes, összetett. Nyelves virágok (meddők, 1-2 sorban), csöves virágok hímnősek, 

rovar megporzás, proterandria. 

Termése: kaszat, héj-bél arány régifajták: 70:30, újak: 85:15. 

EMT: olajhibrid: 60-80g, étkezési hibrid:110-170g. A moly-rezisztenciával rendelkező fajták termés héjában 

fitomelán réteg van. 

Érés: tányér vacok része nehezen szárad, ezért vegyszeres érésgyorsítást kell alkalmazni. 

 

A napraforgó növény és különböző tányérállások 

(Bíró Krisztina rajza) 
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A napraforgó fejlődési szakaszai (McBRIDE et al. 1985, in. FRANK J.-SZABÓ L. 1989) 

5. Biológiai alapok 

Nemesítési célkitűzések: 

1. Termőképesség és ~stabilitás növelése:(8-10 t/ha potenciális, 4-5 t/ha a gyakorlatban realizált) 

2. Olajtartalom mennyiségének (potenciális: 60%) és minőségének növelése (zsírsav összetétel) 

3. Betegségekkel szembeni ellenállóság javítása: 

Agronómiai tulajdonságok javítása: 

1. szárszilárdság (tányér alatti szártörés, szárdőlés) 

2. tányéralak és –állás 

3. rövidebb szár 

4. idő- és térbeli homogenitás 

5. nektártermelés, pollenprodukció 
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6. vízleadóképesség 

7. pergési hajlam 

Agrotechnikai tényezőkre adott jobb reakciók: 

1. szuboptimális vetésidő tolerancia 

2. állománysűríthetőség 

3. trágyareakció 

4. gépesíthetőség 

Ökológiai adaptációs képesség 

Fajtahasználat 

A hazai napraforgó termesztés genetikai fejlődése 
 

1950-es évekig Tájfajták 

(Lovászpatonai, Mezőhegyesi stb.) 

termés: 2 t/ha 

olaj: 30-32% 

héj-bél arány: 35-65% 

magasság: 250-300 cm 

1960-as évekig Nemesített tájfajták 

(Kisvárdai, Iregi szürke csíkos stb.) 

termés: 2-3 t/ha 

olaj: 35-37% 

héj-bél arány: 30-70% 

magasság: 200-300 cm 

1970-es évekig Nagy olajtartalmú fajták 

(VNIIMK 6540, Csakinszkij 269, 

GK 70) 

termés: 3-4 t/ha 

olaj: 50-55% 

héj-bél arány: 25-75% 

magasság: 160-180 cm 

1980-as évek–napjaink Génikusan hímsteril hibridek 

(francia, román, jugoszláv) 
termés: 4-5 t/ha 

olaj: 43-45% 

héj-bél arány: 20-80% 

magasság: 160-180 cm 

Citoplazmásan hímsteril hibridek 

(magyar, külföldi) 
termés: 6-8 t/ha 

olaj: 52-56% 

héj-bél arány: 15-85% 

magasság: 140-190 cm 
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Az elmúlt években jelentős a nemzetközi nemesítő cégek térhódítása. A Nemzeti fajtalistán: 120 fajta (2010-

ben) szerepel. 

Fajták jellemzése, csoportosítása: 

Tenyészidő szerint: igen korai (IK), korai (KO), középérésű (KÖ) 

Hasznosítás szerint: olaj (O), étkezési/ madáreleség (ÉM) 

Genetikai összetétel szerint: szabadelvirágzású (SzF), hibrid (két-(S), és háromvonalas (T)) 

Rezisztencia: tribenuron-metil (SU), imazamox (IMI), szádor (OR), peronoszpóra (PR) 

Minőség: hagyományos (LO), magas olajsav (HO) 

6. Termőhely igénye 

Talajigény: nem igényes, a szélsőséges talajokat kivéve, minden talajunkon termeszthető. Gyengébb 

talajadottságok hasznosítására is alkalmas. 

Éghajlatigény: 

Hőigénye: melegigényes (1900-2500 °C hőösszeg) 

1. Csírázás, kelés: 6-7 °C (fajta), ill. 7-8 °C (olajhibrid) 

2. Korai fejlődés: -2- -4°C-t is kibír. 

3. Növekedés: 18-22°C; virágzás: 22-24 °C (optimum) 

4. Érés: mérsékelt meleg, száraz idő optimális. 

Vízigénye: közepes, 500mm/ vegetáció 

1. Transzspirációs koefficiens: 470-760 l/1kg sza. 

2. Két kritikus szakasz: (tányérkezdemény-virágzás kezdete és a virágzás utáni 15-20nap). A gyökér vízfelvevő 

képessége igen jó. 

Környezetigény: alkalmazkodó képessége ellenére igen igényes: jó kultúrállapot, kórokozó és kártevő- 

mentesség. 

A napraforgó talajigénye 

Alapvető szempontok 

1. hatalmas, kiterjedt gyökérrendszer 

2. a tenyészidő végéig folyamatosan fejlődő gyökérszőrök 

3. erőteljes szívóerő, kiváló tápanyag- és vízhasznositás 

4. agresszív gyökérsavak 

5. kitűnő adaptációs képesség 

A termesztésben meghatározó talajtípusok 

1. réti- és öntéstalajok 

2. szikes talajok 

3. erdő talajok 
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4. homok talajok 

5. erodált domb- és hegyvidéki talajok 

Egyéb talajtípusok 

1. csernozjom talajok 

2. csernozjom dinamikájú réti- és öntéstalajok 

3. csernozjom dinamikájú erdő talajok 

7. Termesztési tényezők 

Vetésváltása: 

1. jó előveteményei: kalászosok, csemegekukorica 

2. közepes előveteményei: kukorica, cirok 

3. rossz előveteményei: hüvelyesek, pillangósok, minimum két év kihagyás kell: gyök-gumósok, repce, dohány 

len, paradicsom, paprika, zöldségek után a közös betegségek miatt 

4. önmaga után legalább 5 évig, ha szádor fertőzés is van, 7 évig ne következzen 

Hatása a talajtermékenységre 

A talajt jól beárnyékolja, de be nem érleli, mivel hosszú tenyészideje végére erősen kiszárítja. Tág térközállása 

és késő tavaszi vetése miatt területe fokozottan erózióveszélyes. 

Hatása a talaj szerves anyag mérlegére: Gyökérzete nagy mennyiségű, mélyre hatoló, de magas lignintartalmú, 

tág C/N arányú, nehezen bomló. A „humuszfogyasztó” növények között tartjuk számon. A termesztéséből 

adódó szerves-C fogyást jelentős (300 - 400 kg/ha) szerves-C bevitelével, vagy humuszgyarapító növények, 

(pillangósok) termesztésével kompenzálhatjuk. 

Vízgazdálkodása: 

Szárazságtűrése kiváló, rosszabb vízgazdálkodású területeken is kielégítő termést ad. Termését elsősorban a 

talajban tárolt víz növeli, mivel csapadékos tenyészidőben betegségei erősen jelentkeznek 

Talajelőkészítése 

A napraforgó mélyen művelt jó gyökérágyat és ülepedett, aprómorzsás nyirkos magágyat igényel. Fontos az 

egyéves és évelő gyomok irtása és a szármaradványok tökéletes bedolgozása. Ezért a konzerváló művelés 

(lazítás) akkor javasolt, ha kevés a szármaradvány. Mindenképpen törekedni kell a víztakarékos eljárásokra 

(kevés menetszám és lezárás). 

A talaj-előkészítés lépései: 

Az elővetemények lekerülése utáni munkák: 

1. Korán lekerülő elővetemény után: tarlóhántás, - ápolás 

2. Későn lekerülő elővetemény után: szárzúzás, - bedolgozás 

Alapművelés 

1. Őszi szántás (28-30 cm) 

2. Őszi lazítózás (28-30 cm) 

3. Lazítás (30-35 cm) őszi szántással (18-22 cm), kombinálva 



 A napraforgó integrált termesztése  

 9  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

4. Periódikus mélyművelés és őszi szántás (28-30 cm) 

Alapművelés elmunkálása (ásóborona, tárcsa, multitiller) 

Tavaszi felszín elmunkálás, talajlezárás (simító, fogas, kombinátor) 

Tavaszi magkészítés és trágyák, növényvédő szerek bedolgozása (kombinátor, kompaktor, germinátor) 

Tápanyagellátása 

Nagy és mélyre hatoló gyökérzetével a talaj tápanyagait kiválóan hasznosítja. Műtrágyaigénye mérsékelt, 

közvetlen istállótrágyázása káros lehet. 1t kaszat és melléktermék által a talajból felvett tápanyagok (kg/t): 
 

N P2O5 K2O CaO MgO 

40 30 70 24 12 

Különböző tápelemek szerepe: 

1. N- hiány: gyenge vegetatív növekedés, kis termés 

2. N- túlsúly: fokozott hajlam a fertőzésekre, alacsony olaj tartalom 

3. P: növeli az olajtartalmat, szárazanyag tartalmat 

4. K: jobb szárszilárdság, szárazságtűrés, betegség-ellenállás 

5. Fontos a megfelelő Ca és Mg ellátás is. 

6. Mikroelemek szerepe: főleg bór-hiány léphet fel. 

A műtrágya adagok mértéke: 

1. Nagy tápanyagfelvétele ellenére viszonylag kevés műtrágyát igényel. 

2. A pontos műtrágya adagokat a tervezett termés, a fajta és a talaj ellátottsága függvényében határozzuk meg. 

3. Átlagos körülmények között: N80, P80, K120 már jó ellátást biztosít 

4. A különböző hibrideknek jelentősen eltérő lehet a tápanyag-reakciója, ezt a hibridek megválasztásánál és 

trágyázásánál figyelembe kell venni. 

Vetés 

Vetés nagy gondosságot igényel, mert az egyenletes tőszám elengedhetetlen a nagy terméshez. Optimális 

vetésidő: április 10 - 30 (kukorica előtt). Optimális talajhőmérséklet: kis olajtartalmú fajta: 7-9°C, nagy 

olajtartalmú hibrid: 8-12°C. Optimálisnál korábbi vetés előnyei: 

A vetés paraméterei: 

1. Sortáv: 70 (76.2) cm 

2. Mélység: 4-8 cm        (talaj, idő, fajta) 

3. Tőszám: kis olajtartalmú fajták esetén.:35-45 ezer tő/ha, olajhibridek: 40-50 ezer tő/ha 

4. Csírapusztulás miatt 15-20 %-al többet kell kivetni! (Csírázóképesség: 85%) 

5. Tisztaság: 98% 

Növényvédelem, növényápolás 
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Fontos a jó kultúrállapotú és jó fekvésű tábla, a megfelelő hibrid megválasztása (betegség ellenállás, 

molyrezisztencia (fitomelán réteg). 

Integrált védekezés: kedvező vetésforgó, optimális vetésidő, csávázás, optimális sűrűség, trágyázás, 

sorközművelés, deszikkálás, optimális betakarítási idő. Ezeken túl okszerű vegyszeres védekezésekre is szükség 

van az időjárás függvényében. 

A napraforgó betegségei: 

Peronoszpóra        (Plasmopara halstedii) 

Szürkepenészes tányérrothadás        (Botrytis cinerea) 

Fehérpenészes szár- és tányérrothadás        (Sclerotinia sclerotiorum) 

Diaportés szár- és tányérrothadás        (Phomopsis v. Diaporte helianthi) 

Makrofominás szárkorhadás        (Macrophomina phaseolina) 

Szeptóriás levélfoltosság        (Septoria helianthi) 

Alternariás levél- és szárfoltosság        (Alternaria helianthi) 

Lisztharmat        (Erysiphe cichoraccarum) 

Rozsda        (Puccinia helianthi) 

Fekete rothadás        (Phoma macdonaldii) 

A napraforgó fontosabb állati kártevői: 

Talajlakó kártevők: 

1. Drótférgek        (Elateriadae) 

2. Mezei pattanóbogár         (Agriotes ustulatus) 

3. Áldrótférgek        (Tenebrionidae) 

4. Sároshátú bogár        (Opatrum sabulosum) 

5. Kis poszogóbogár        (Pedinus femoralis) 

6. Széles pejbogár        (Omophlus proteus) 

7. Cserebogár pajorok         (Melolonthiadae) 

8. Fekete tücsök         (Gryllus desertus) 

A fiatal növény kártevői 

Madarak 

1. Fácán        (Phasianus colchicus) 

2. Házigalamb        (Columba livia domestica) 

3. Balkáni gerle        (Streptopelia decaocto) 

4. Vetési varjú        (Corvus frugilegus) 

Emlősök 

1. Mezei pocok        (Microtus arvalis) 
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2. Hörcsög        (Cricetus cricetus) 

3. Mezei nyúl        (Lepus europeus) 

4. Őz        (Capreolus capreolus) 

5. Szarvas        (Cervus elaphus hippelaphus) 

Barkók 

1. Hegyesfarkú barkó        (Tanimecus palliatus) 

2. Fekete barkó        (Psallidium maxillosum) 

3. Kukoricabarkó        (Tanymecus dilaticoll 

Levél és szár kártevői 

Bagolylepkék 

1. Vetési bagolypille        (Scotia segetum) 

Mezei poloskák 

1. Lygus fajok 

2. Adelphocoris fajok 

Levéltetvek 

1. Fekete répalevéltetű        (Aphis febae) 

2. Sárga szilvatetű        (Brachycaudus helichrysi) 

Közönséges takácsatka        (Tetranychus urticae) 

Virág és termés kártevői 

1. Levéltetvek 

2. Mezei poloskafajok 

3. Bodobácsok 

4. Vörösfoltos bodobács        (Lygaeus eguestris) 

5. Madarak 

6. Emlősök 

Új kártevők 

1. Gyapottok bagolylepke (Helicoverpa armigera) tányér-kaszatok károsítása, betegségek (Rhizopus – Erwinia) 

terjedésének segítése 

2. Nyakszarvúbogarak (Notoxus brachycerus, N. appendicinus Formicomus pedestris) 

Kártételük: pollenfogyasztás, bibekárosítás – tányér középhiányos termékenyülése 

A napraforgó gyomszabályozása 

Agrotechnika 

1. vetésváltás: az előveteményben évelő kétszikű és egyéb veszélyes gyomok irtása 
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2. megfelelő talajművelés 

3. harmónikus tápanyagellátás 

4. Vetéstechnológia (megfelelő tőszám tőhiány nélkül) 

A vegyszeres gyomirtásban az alábbi megoldásokat alkalmazhatjuk: 

1. presowing kezelés (egyszikűek ellen) 

2. preemergens kezelés (kétszikűek ellen) 

3. preemergens kombinált kezelés (egy- és kétszikűek ellen) 

Ez a legelterjedtebb, de a jó hatáshoz két héten belül 20-25 mm csapadék szükséges. 

1. posztemergens kezelés (egyszikűek ellen) 

Az utóbbi időben a napraforgó hibridek között is megjelentek olyan hagyományos nemesítésű hibridek, melyek 

ellenállók a drasztikus herbicidekkel szemben. 

A napraforgó fontosabb gyomnövényei: 

1. Parlagfű        Ambrosia elatior) – T4 

2. Csattanó maszlag        Datura stramonium) – T4 

3. Selyemmályva        Abuthilon theophrasti) – T4 

4. Olasz szerbtövis        (Xanthium italicum) – T4 

5. Kakaslábfű        Echinocloa crus-galli) – T4 

6. Muhar-fajok        (Setaria spp., Digitaria spp.) – T4 

7. Disznóparéj-félék        (Amaranthus spp.) – T4 

8. Keserűfű-fajok        (Polygonum spp.) – T4 

9. Fenyércirok        (Sorghum halepense) – G1 

10. Mezei acat        (Cirsium arvense) – G3 

11. Nád        (Phragmites communis) – G1 

12. Vadrepce        (Sinapis arvensis) – T3 

13. Repcsényretek        (Raphanis raphanistrum) – T3 

14. Napraforgó szádor        (Orobanche cumana) 

Érés betakarítás 

Hibridek érése augusztus 2. felétől szeptember közepéig tart (tenyészidő, időjárás). Virágzás után ~6 -7 hétre 

biológiailag érett ( kaszat kb. 30-35%, a tányér 70-80% nedvesség tartalmú). 

Biológiai érés után deszikkálás. Deszikkálás ideje: a virágzás után 47-54 nappal. Deszikkáló szerek hatása lehet: 

gyors (4-8 nap) átmeneti, lassú (14-18 nap) Nedvesség:  kaszat 27-36%, tányér 65-75% 

Technikai érettség: kaszat kb. 16-18%, a tányér 30-35% nedvesség tartalmú. Betakarítás ideje: augusztus vége-

szeptember közepe. Betakarítás módja: átalakított gabonakombájnnal  (adapter). Vágási magasság: 50-70 cm. 

Elfogadható szemveszteség: 4-6%. Szárítás: 8%-ra (70°C) után tisztítás. 

Állományszárítás előnyei: 
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1. Időzíthető a betakarítás 

2. Kisebb szemveszteség 

3. Száraz, tiszta jó minőségű termés 

4. Kórokozók, kártevők által okozott kár csökken 

5. Gyomnövények gyérítése 

6. Csökken a szárítási költség 

Készítmények csoportosítása: 

1. Érésgyorsító, regulátor típusú készítmények: 

dimetipin-Harvade 25 F                Dózis: 1,2-2,0 l/ha 

1. Gyomirtó szer típusú készítmények: 

diquat-dibromid-Reglone Air        Dózis: 1,5-2,0 l/ha 

bromoxinil        -Bromotril 25 SC        Dózis: 2,5 l/ha 

        -Bromotril 40 EC        Dózis: 1,5 l/ha 

        -Pardner                        Dózis: 2,5-3,5 l/ha 

glufozinat-ammonium-Zopp        Dózis: 2,0-2,5 l/ha 

glifozát        -izopropilamin só 

        -Roundup Mega                        Dózis: 1,5-4,0 l/ha 

        -Clinic 480 SL, Dominator, Fozát 480, Glialka 480 Plus, Glyfos, 

        Glyfogan 480 SL, Kapazin, 

        Roundup Classic és Bioaktív        Dózis: 2,0-5,0 l/ha 

8. A növény minősége 

Félig száradó olaja van (45-56%) 

Száraz évben: 2-6%-al magasabb olajtartalom 

Étolajának minősége kitűnő: 90% telítetlen zsírsav (linolsav, olajsav), stabil nincs benne linolénsav. 

        Vitaminok: A, D, E + lecitin, foszfatidok 

        Jódszáma: 127-136 

        N-trágya csak kb. 60 kg/ha-ig növeli az olajat. 

        Új magas olajsav tartalmú hibridek (HO) kedvező tulajdonsága: hőstabilitás. 

Olaj előállításának lépései: hajalás, aprítás, pörkölés, préselés (extrahálás), finomítás (nyálkátlanítás, 

savtalanítás, derítés, dezodorálás, viasztalanítás). 

Fehérjetartalma: átl. 17%, jó összetételű (csak lizin kevés). 

Olajgyártásnál: 100kg kaszatból 30kg pogácsa és magdara marad vissza. 
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Ezek kiváló takarmányok (egygyomrúak, kérődzők). Használatukkal a szóját 25-45%-ban kiválthatjuk. 

A napraforgóolaj jellemzői 
 

Átlagos zsírsavösszetétel (%) Napraforgóolaj  

Szokásos zsírsav-összetételű fajta 

(LO) 
Nagy olajsavtartalmú fajta (HO)  

Palmitinsav (C16:0) 6,0 5,0 

Sztearinsav (C18:0) 4,0 4,0 

Olajsav (C18:1) 20,0 82,0 

Linolsav (C18:2) 68,0 6,0 

Egyéb zsírsavak 2,0 3,0 

Egyéb jellemzők   

El nem szappanosítható rész (%) 0,8-1,2 0,8-1,2 

Tokoferol tartalom (mg/kg) 600-700 600-700 

Karotinoid tartalom (mg/kg) 2-3 2-3 

Dermedéspont (°C) -(14-18) -10 - +6 

Forrás: MÉK (1997); Vásárhelyi-Perédi (2007). 

9. A napraforgó vetőmag termesztése 

Izolációs távolság: 

1. szabadelvirágzású fajták: elit 750m, I. fokozatú 500m 

2. hibridek: 1500m 

Sorok elrendezése: 8 anya - 4 apa sor 

Apa sorokat frakcionáltan kell vetni (2 – 3 időpont) 

Anyasorokban folyamatos virágszelekció a virágzás alatt: nem himsteril virágokat le kell vágni és lefelé fordítva 

a talajra kell helyezni 

Szántóföldi szemlék: 

1. szabadelvirágzású: 3 szemle 

2. hibridek: 6 szemle 
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Chapter 2. A repce integrált 
termesztése 

1. A repce jelentősége 

Jelenleg a világon a harmadik legfontosabb olajnövény, ~ 25 millió ha-on termesztik, melynek 52%-a Ázsiában, 

23%-a Amerikában, 20%-a Európában és 5%-a Ausztráliában található. 

A világ repcetermelésének több mint 2/3-át a tavaszi változat teszi ki (Kanada, Kína, India). Az őszi változatot 

főleg Európában termesztik. 

Jelentősége hazánkban: termesztése 1700-as évek közepén kezdődött. (1800-as évek végén: 180 ezer ha) 

1970-80-as évek:        30-70 ezer ha 

1990-es évek eleje:        30-90 ezer ha 

2000-es évek:        100-150 ezer ha 

2009 ősz:        261 ezer ha 

Mai termésátlag: 1,5-2,8 t/ha 

Felhasználása 

1. Étkezési olaj (margarin stb.) 

2. Ipari felhasználás: festékipar, szappan- és kozmetikai ipar, műanyag ipar, textilipar, bőripar, műgumi gyártás, 

nehézipar 

3. Világítás 

4. Takarmányozás: olajpogácsa, repcedara, szálas takarmány 

5. Zöldtrágyázás 

6. Energetika, kenőolaj, üzemanyag 

A különböző nemesítési fokú repcefajták beltartalmi jellemzői 
 

Nemesítési fok Erukasav (%) Olajtartalom 

(sz.a. %) 
Extraháltdara 

fehérjetart. (sz.a. 

%) 

Extrahált dara 

rost+héj (%) 
Mag összes 

glükozinolát tart. 

(µg/g) 

Hagyományos 

nagy erukasav 
48-52 45-47 37-38 17-19 90-140 

Egyszer 0-s 

fajták 
5 % alatt 41-43 38-40 17-19 94-120 

Dupla 0-s fajták 2 %alatt 42-44 38-40 12-14 20-30 

Tripla 0-s fajták 0,5 %alatt 42-44 40 felett 8-12 20 alatt 

Tetra 0-s fajták nyomokban 45 felett 42-45 7 % alatt 10 alatt 
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A repceolaj jellemzői 
 

Átlagos zsírsavösszetétel (%) Repceolaj  

Nagy erukasav-tartalmú fajta Nulla erukasav-tartalmú fajta  

Palmitinsav (C16:0) 3,0 6,0 

Sztearinsav (C18:0) 2,0 2,0 

Olajsav (C18:1) 10,0 54,0 

Linolsav (C18:2) 12,0 25,0 

Linolénsav (C18:3) 11,0 11,0 

Eikozénsav (C20:1) 7,0 0 

Erukasav (C22:1) 53,0 0 

Egyéb zsírsavak 2,0 2,0 

Egyéb jellemzők   

El nem szappanosítható rész (%) 0,6-1,2 0,6-1,2 

Tokoferol tartalom (mg/kg) 600-800 600-800 

Klorofill tartalom (mg/kg) 15 15 

Dermedéspont (°C) 0 - +2 -10 

Forrás: MÉK (1997); Vásárhelyi-Perédi (2007) 

2. A repce származása, rendszertana 

A Földközi-tenger medencéjéből származik, több faj kereszteződéséből alakult ki, és terjedt el Európában és 

Ázsia felé. A repce (Brassica napus L. ssp oleifera) a keresztesvirágúak (Cruciferae) családjába tartozik, két 

alfaját különböztetjük meg, az őszi változatot (biennis) és a tavaszi változatot (annua). Nálunk szinte kizárólag 

az őszi változatot termesztik, mert termőképessége 25-40%-kal, olajtartalma 2-8%-kal nagyobb. Olajtartalma: 

42-48%. 
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A BRASSICA fajok kialakulási sémája kromoszómaszám szerint (Frandsen, 1943) 

3. A repce botanikája és fiziológiája 

Gyökere: orsó-gyökér, 200cm-re is lehatolhat, de nagyobb hányada a talaj felső részében van (1,5-2,0t/ha). 

Szára: elágazó, dudvás, viaszos, zöld v. antociános, ~110-180cm magas. Fontos a minél nagyobb elágazásszám, 

a nem túl magas növekedés (féltörpe). 

Levelek: egy növényen többféle alakú levél található. Elhelyezkedésük szerint lehetnek: rozetta, alsó-, középső-

, felső- és szárlevél. 

Virágzata: sátorozó fürt, rajta sárga keresztes virágok. Virágzás alulról felfelé, igen elhúzódó 

(30 - 40nap). 2/3-ad részen ön-, 1/3-ad részben idegen- megtermékenyülő. 

Termése becő, 19-22 db maggal (2 sorban). EMT: 3,5-6,0g. Őszi 42-48%, tavaszi 40-42 % olaj. 
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Káposztarepce (Bíró Krisztina rajza) 

 

A repce fenológiai fejlődése (Bíró Krisztina rajza) 
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4. Biológiai alapok 

Fajtahasználat 

Ma mintegy 50 fajta és hibrid található a Nemzeti Fajtalistán. Csak erusav-mentes fajtákat vetünk, mivel 

átkereszteződés miatt az előnyös tulajdonságok elveszhetnek. Idegentermékenyülés miatt hibrideket is ki 

lehetett nemesíteni. 

Hibrid repcék előnyei 

1. Jó termés-potenciál, (több termés, több elágazás,10-15% terméstöbblet) 

2. Nagyobb stressz-tolerancia, vitalitás, jó télállóság, aszálytűrés 

3. Gyors kezdeti fejlődés, későbbi vethetőség 

4. Kevesebb vetőmagigény (de drágább vetőmag) 

Nemesítési célkitűzések 

1. Termőképesség (mag/becő, EMT, elágazásszám, termékenyülés) 

2. Termésbiztonság (télállóság, szárszilárdság, betegségellenáll. koraiság, kis pergés, homogén virágzás) 

Minőség 

1. Olajtartalom növelése (jelenleg 42-47%, cél 45-50%) 

2. Erukasav mentesség (0,1%) 

3. Alacsony glükozinolát tartalalom (25µmol/g alatt) 

4. Alacsony tannin tartalom 

5. Jó olajösszetétel (magasabb olajsav, alacsonyabb linolénsav tartalom) 

 

Féltörpe hibridrepce (KWS) 
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Termésmennyiség 

Potenciális termőképesség (7-9t/ha), gyakorlatban realizálható termés (4-6t/ha). Ny-európai országos 

termésátlag (3-4t/ha), Magyarországi országos termésátlag (1,5-2,8t/ha). 

Termésbiztonság 

1. kedvező ökológiai adaptáció: - különböző talajtípusokhoz 

2. időjárási feltételekhez: (télállóság, szárazságtűrés) 

3. betegségekkel szembeni ellenállóság 

4. kártevőkkel szembeni ellenállóság 

5. szárszilárdság 

6. egyöntetű virágzás és érés 

7. kis pergési hajlam 

8. különböző érésidő (korai, közép érésűek) 

Termésminőség 

1. olajtartalom növelése (jelenleg 42-47%, cél 45-50%) 

2. erukasav mentesség (0,1%) 

3. alacsony glükozinolát tartalom (25µmol/g alatt) 

4. alacsony tannin tartalom 

5. olajösszetétel (magasabb olajsav, alacsonyabb linolénsav tartalom) 

5. Termőhely igénye 

Talajigény 

A repce átlagos igényű, jó alkalmazkodó képességű, erőteljes gyökérzetű növény, tápanyagigénye nagy, 

vízfogyasztása közepes, igényes a talaj kultúrállapotára. 

Optimális talajtípusa: középkötött és annál lazább, gyengén lúgos, v. mélyebben meszes, jó kultúrállapotú 

erdőtalajok. 

Éghajlatigény 

Mérsékelten meleg, párás humid klíma optimális számára, de a nálunk termesztett fajták esetében fontos 

szempont a szemiarid klíma és a -15°C, -20°C elviselése. 

Fagytűrő képessége függ a vetési időtől, (túl korán vetett buja állomány könnyen kifagy) és a talaj nedvességétől 

(erősen nedves talajon rossz fagyállóság), veszélyes a februári felmelegedés utáni erős fagy is. Fejlődési 

hőküszöb: 7-8°C. 

Környezetigény 

Optimális tájai a Dunántúl és az Északi-középhegység. Az Alföldön 5 évből átlagosan csak 2 optimális. Igényli 

az intenzív, félintenzív agrotechnikát. 

6. Termesztési tényezők 

Vetésváltása: előveteménye korán lekerülő legyen és önmaga után 4 évig ne következzen. 
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Előveteményei: 

1. Kiváló: borsó, őszi-, tavaszi- takarmánykeverékek 

2. Jó: őszi-, tavaszi- kalászosok, korai burgonya, július elején feltört évelő pillangósok 

3. Rossz: július vége (25–30) után lekerülő összes növény, későn feltört évelő pillangósok, zab stb.) 

4. A repce a búza egyik legjobb előveteménye 

Hatása a talajtermékenységre 

Talajvédő (erózióvédő) hatás: a talajt a betakarításáig beárnyékolja és jól beérleli. Sűrű térközállása és kora őszi 

vetése miatt termőterülete nem erózióveszélyes. 

Hatása a talaj szerves anyag mérlegére: Gyökérzete nagy mennyiségű, mélyre hatoló, nem tág C/N arányú, 

viszonylag könnyen bomló. A kevésbé „humuszfogyasztó” növények közé sorolhatjuk. A termesztéséből adódó 

szerves-C fogyást mérsékeltebb (200-300kg/ha) szerves-C bevitelével, vagy humuszgyarapító növények, 

(pillangósok) termesztésével kompenzálhatjuk. 

Vízgazdálkodása 

Szárazságtűrése gyenge, rosszabb vízgazdálkodású területeken termése bizonytalan. Megfelelő terméséhez sok 

csapadék és talajban tárolt víz szükséges. 

Talajelőkészítés 

Kora őszi vetése miatt rövid idő áll rendelkezésre és a feltételek többnyire kedvezőtlenek (szárazság). Fontos a 

vízmegőrzés és a beérés elősegítése. 

Lépései 

1. Azonnali tarlóhántás, később ápolás 

2. Alapművelés: (vetés előtt min. 4 héttel korábban), szántás (csak nedves talajon), nehéztárcsa (néha lazítóval 

kombinálva) 

3. Elmunkálás 

4. Magágykészítés (vetéshez közel, 6-10 cm mélységben) 

Az alapművelet jellege szerint a repce talaj-előkészítésében háromféle módszer terjedt el: 

Hagyományos művelés 

1. tarlóhántás + zárás 

2. tarlóápolás + zárás 

3. alapművelés (szántás, 25-28 cm) 

4. alapművelés elmunkálása, magágykészítés 

Konzerváló művelés 

1. tarlóhántás + zárás 

2. tarlóápolás + zárás 

3. nehézkultivátor 

4. középmély lazító 

5. alapművelés tárcsával (17-22 cm), magágykészítés 
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Mulcshagyó, vízmegőrző technológia 

1. kalászos elővetemény szalmájának tökéletes felaprítása és 

2. rövidtárcsás beforgatása + zárás, 

3. kémiai tarlóápolás (csapadék esetén rövidtárcsával) 

4. rövidtárcsás tarlóápolás 

5. magágykészítés multikultivátorral közvetlen vetés előtt 

Tápanyagellátás 

A repcét jó tápanyag-reakciójú növények között tartjuk számon. Bőséges ellátást igényel és viszonylag sok 

tápanyagot vesz fel a talajból. Fajlagos tápanyag-igénye (kg/t): 
 

N P2O5 K2O CaO MgO 

55 35 43 30 10 

1. A nitrogén a fő termésnövelő tényező, hiánya csökkenti a növekedést és a termést, túladagolása viszont 

kifagyást, megdőlést, és alacsonyabb olaj tartalmat eredményezhet. Ezért ősszel csak 0-40 kg N/ha-os adag 

javasolt. A N-felvételi maximum virágzáskor lép fel, ezt megosztott fejtrágyázással elégíthetjük ki, tél végén 

(~55%), és zöldbimbózáskor (~35%) arányban. 

2. A foszfor pozitívan hat a termékenyülésre, magfejlődésre, az elágazások számára és az olajtartalomra. 

Maximális P-igény virágzás végén - magkötés elején. 

3. A kálium pozitívín hat a betegségekkel szembeni ellenállásra, szárszilárdságra, aszálytűrésre és télállóságra. 

4. A nagyobb K-igény a szárnövekedéstől kezdődik, maximumát virágzásra éri el. 

5. Egyéb elemek: a repce jelentős mennyiségű Ca-ot és Mg-ot is vesz fel a talajból, továbbá kifejezetten kén és 

bórigényes. 

6. Az istállótrágyát meghálálja, de csak ha jó minőségű. 

Extenzív termesztés esetében: alacsonyabb adagokat alkalmazunk, de a nitrogénhez mindig adjunk foszfort és 

káliumot is. 

Intenzív termesztésnél a tápanyagellátás módja: 

Magasabb N és PK adagok mikroelem kiegészítéssel, őszi regulátoros kezeléssel. 

A tavaszi N adag (130-180 kg/ha) meghatározása Nmin vagy „zöldtömeg” módszerrel. 

Vetés 

Optimális vetésidő ideje a termést igen befolyásolhatja. Új 00-ás fajták és hibridek szeptember 1-15. 

A Keszthely-Debrecen vonaltól É-ra a korábbi, D-re a későbbi időpontokat alkalmazzuk Szeptember 25-30 után 

már ne vessünk. 

A vetés paraméterei 

1. Tőszám: új hibrideknél, fajtáknál csökkent         (sok elágazásàsok becő, ehhez nagyobb tenyészterület kell). 

2. Cél tavaszra: hibrid: 50-60 tő/m2,(ehhez 0,6-0,8 millió csíra; 2,5-3,5 kg/ha mag). 

3. Fajta: 80-100 tő/m2, (ehhez 1,0-1,4 millió csíra; 4-6 kg/ha mag). 
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4. Kedvezőtlen körülmények: 10-15% vetőmagtöbblet. 

5. Sortáv: dupla gabona sortáv, 

6. Vetésmélység: 2-3 cm. 

2. 7. Növényvédelem, növényápolás 

Gyomirtás 

Kisebb sűrűség miatt gyomok ősszel és kora tavasszal okoznak problémát később a repce elnyomja őket. 

Legfontosabb gyomnövényei: 

1. Ebszékfű        (Matricaria inodora) 

2. Ragadós galaj        (Galium aparine) 

3. Parlagi pipitér        (Anthemis arvensis) 

4. Folyondárszulák        (Convolvulus arvensis) 

5. Veronikafélék        (Veronica sp.) 

6. Tyúkhúr        (Stellaria media) 

7. Tarackbúza        (Agropyron repens) 

8. Parlagi ecsetpázsit        (Alopecurus myrosidies) 

9. Széltippan        (Apera spica-venti) 

10. Hélazab        (Avena fatua) 

11. Őszi gabona árvakelések 

Védekezés: legcélszerűbb posztemergens szerekkel. 

Rovarkártevők 

A csíranövény kártevői: 

1. Káposztabolhák        (Phyllotreta ssp.) 

2. *Repcebolha        (Psylloides chrysocephala)         ősszel károsít 

3. Káposztalegyek        (Phorbia brasicae, Phorbia floralis) 

A gyökérzet kártevői: 

1. Káposzta-fonálféreg        (Heterodera crucifarac) 

2. Cserebogarak        (Melolonthidae ssp.)        lárvái 

3. Pattanóbogarak        (Elateridae ssp.)        lárvái 

4. Repcegyökér-ormányos        (Baris coerulescens)        lárvája 

5. *Gubacsormányos        (Ceutorrynchus pleurostigma)        lárvája ősszel károsít 

A zöld részek kártevői: 

1. Káposzta poloskák        (Eurydema ssp.) 
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2. Káposzta-levéltetű        (Brevicoryne brassicae) 

3. *Repcebolha        (Psylloides crhysocephala)        és lárvája 

4. Káposztabolhák        (Phyllotreta ssp.) 

5. Repcegyökér-ormányos        (Baris coerulescens)        lárvája 

6. Repcebecő-ormányos        (Ceutorrhynchus assimilis) 

7. Nagy repceormányos        (Ceutorrhynchus napi)        és lárvája 

8. Gubacsormányos        (Ceutorrynchus pleurostigma)        lárvája 

9. *Repceszár-ormányos        (Ceutorrhynchus quadridens) 

10. Bagolylepkék        (Agrotis, Autographa, Mamestra ssp.) 

11. Repcedarázs        (Athalia rosae)        Ősszel károsít 

A virágzat és a termés kártevői: 

1. Káposzta poloskák        (Eurydema ssp.) 

2. Káposzta-levéltetű        (Brevicoryne brassicae) 

3. Bundásbogár        (Epicometis hirta) 

4. *Repce-fénybogár        (Meligethes aeneus) 

5. Repcebolha        (Psylloides chrysocephala) 

6. *Repcebecő-ormányos        (Ceutorrhynchus assimilis) 

7. Repceszár-ormányos        (Ceutorrhynchus quadridens) 

8. Repcebecő-moly        (Evergestis extimalis) 

9. *Repcebecő-gubacsszúnyog        (Dasyneura brassicae) 

*-al jelölt kártevők jelentős kárt okozhatnak 

Védekezés: A rovarkártevők ellen a fertőzés függvényében évente 2-3 inszekticides védekezés lehet indokolt. 

Betegségek 

A csíranövény betegségei: 

1. Fuzariumos betegség        (Fusarium ssp.) 

2. Rizoktóniás csírapusztulás        (Rhizoctonia solani) 

A gyökérzet betegségei: 

1. Gyökérfekély        (Pythium de baryanum, Rhizoctonia solani) 

2. Gyökérgolyva        (Plasmodiophora brassicae) 

3. Dohányfojtó szádor        (Orobanche ramosa) 

A zöld részek betegségei: 

1. *Keresztesvirágúak peronoszpórája (Peronospora brassicae) 
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2. *Repce becőrontó betegsége        (Alternaria brassicae, Alternaria oleraceae) 

3. *Keresztesvirágúak fehér sömöre (Albugo candida) 

4. Lisztharmat        (Erysiphe communis) 

5. *Fehérpenészes rothadás        (Sclerotinia sclerotiorum) 

A virágzat és a termés betegségei: 

1. Repce virágzöldülése        (RVZM) 

A *-al jelöltek előfordulásával lehet számolni. A betegségek jóval kevesebb problémát okoznak mint a 

rovarkártevők. Csávázás kötelező, vegyszeres állománykezelés ritkán. 

A repce növekedésszabályozása 

Célja: 

1. ősszel megfelelő fejlődési ütem biztosítása, a túlfejlődés megakadályozása 

2. a növény 8-10 leveles tőlevélrózsás állapotának biztosítsa a télre 

3. erőteljesebb gyökérfejlődés 

4. mérsékeltebb szárnövekedés, jobb szárszilárdság 

5. kedvezőbb áttelelés 

6. ritkább tavaszi felfagyás 

Ideje: 

1. elsősorban ősszel a repce 4-8 leveles fejlettségénél 

2. október közepe-november második fele 

3. tavasszal ritkán alkalmazzuk (ha igen a kitavaszodás után) 

Öntözés: Ritkán öntözzük, ha igen: nyár végén és kora tavasszal. 

Érés, betakarítás 

Érése elhúzódó, fokozatai: 

1. zöldérés: magvak világoszöldek, levelek kezdenek elhalni 

2. technikai érettség I. 

3. deszikkálás ezután kezdődhet 25-30% nedvességnél technikai érettség II. 

Deszikkálás előnyei: 

1. egyöntetű érés, pergési veszteség 

2. szárítási költség csökkentése 

3. veszélyes gyomok irtása 

Deszikkálásra alkalmas állapot: a magvak 40-50%-a barnásfekete, 35-40%-a barnás-zöld, 8-10%-a zöld. Ha 

deszikkáláskor a zöld szemek aránya nagyobb 8-10%-nál, akkor terméscsökkenéssel és minőségromlással kell 

számolnunk. 

Deszikkáló szerek hatás-sebessége: 
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1. gyors (Reglone: aratás 4-7 nap múlva 

2. átmeneti: aratás 10-14 nap múlva 

3. lassú (regulátor típ): aratás 20-25 nap múlva 

Aratás: egymenetben, átalakított gabonakombájnnal. Kiegészítők: rendválasztó függőleges oldalkasza, 

vágóasztal-toldat. 

1. Előtisztítás 

2. Szárítás max. 50°C-on 8-10%-ra 

3. Utótisztítás 

7. A növény minősége 

1. Olaja linolénsavat tartalmaz, ezért viszonylag könnyen avasodik. 

2. Cél a minimális erukasav és glükozinolát-tartalom mellett ezért a minél alacsonyabb linolénsav tartalom is. 

A repce élelmezési és takarmányozási felhasználásának akadályai: 

1. Erukasav tartalom a régi fajták olajában 

Káros hatása: szívizom betegség, karcinogén hatás 

1. Glükozinolát tartalom a magdarában 

Káros hatása: izotiocianát tartalma megakadályozza a jód felvételét – golyvaképződés. 

Jódhiányos állati termékekből közvetlenül, vagy az anyaszervezet közvetítésével csecsemőbe kerülve 

szélsőséges esetben kreténizmus is kialakulhat. Határérték: 25 μmol/g 

Az alacsony erukasav tartalmú repcét a világon először Kanadában állították elő. 

- Innen származik a világon elterjedt mai elnevezése: CANOLA= CANadian-Oil-Low-Acid. 

- A magas erukasavtartalmú repcék elnevezése: HEAR = High Erucic Acid Rapeseed. 

- Modern kedvező zsírsavösszetételű repcék: HOLL = High Oleic Low Linolenic acid. 

A növény minősége 
 

Nemesítési fok Olaj erukasav 

(%-a) 
Magolajtart. 

(sz.a. %-a) 
Extrahált dara 

fehérjetart. (sz.a. 

%-a) 

Extrahált dara, 

rost+héj (%) 
Mag-összes-

glükozinolát 

(μg/g) 

Hagyományos 

nagy 

erukasavtart. 

48-52 45-47 37-38 17-19 90-140 

Egyszer 0-s 

fajták 
5%-on belül 41-43 38-40 17-19 94-120 

Dupla 0-s fajták 2%-on belül 42-44 38-40 12-14 20-30 

Tripla 0-s fajták 0,5%-on belül 42-44 40 felett 8-12 20 alatt 

Tetra 0-s fajták nyomokban 45 felett 42-45 7 alatt 10 alatt 
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A különböző repce fajtatípusok zsírsav összetételének aránya és a zsírsavak jellemzői 

8. A vetőmag termesztése 

1. Fontos a homogén jó kultúrállapotú tábla kiválasztása 

2. Izolációs távolságok: elit: 500 m, fok: 200 m, fok: 100 m 

3. Szelekciók, idegenelések időpontjai: virágzás előtt, virágzásban, betakarítás előtt 

4. Veszélyes gyomok (ragadós galaj) irtása kötelező 
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Chapter 3. A cukorrépa integrált 
termesztése 

1. A cukorrépa jelentősége 

A világon a cukorrépa termesztése ma csupán ~6 millió ha-on folyik, 40 t/ha átlagterméssel. Ebből Európában 

~4millió ha-on termesztik, szintén 40 t/ha átlagterméssel. A világ cukortermelése növekszik, jelenleg ~145 

millió t, de a cukorrépa területe folyamatosan csökken, jelenlegi részesedése a cukortermelésből csupán ~25 %. 

Helyette a cukornád, valamint gabonákból előállított izocukor felhasználása növekszik. A cukorrépa legfiatalabb 

kultúrnövényünk, kinemesítését a Napóleoni háborúkhoz kapcsolódó angol kontinentális tengeri zárlat 

kezdeményezte. 1747-ben S. Marggraf fedezte fel a sziléziai fehérrépa viszonylag magas cukortartalmát (5-7%), 

és állított elő belőle tiszta cukrot. Tanítványa F. C. Achard megalapozta az európai cukorgyártást. 

Magyarországra a répamagot Tessedik S. hozta be 1790 körül. Az első gyár 1808-ban, Ercsiben létesült, 1830-

tól megindult a nagyobb cukorgyárak építése, és 1880-tól virágzott a magyar cukoripar. A hazai termőterület 

1997-ig megközelítette vagy jelentősen meghaladta a 100 ezer ha-t. Később 50-70 ezer ha-ra csökkent, majd 

2008-tól a külföldi tulajdonban lévő cukorgyárak megszüntetése miatt kb. 10 ezer ha-ra fogyatkozott meg. A 

cukorrépa termesztését a cukorgyárak szervezik a körzetükben. A termelést az EU kvótarendszere, ill. a 

cukorgyárakkal kötött szerződés határozza meg. 1990 előtt még 11 cukorgyárunk volt, ma 1 db van 

(Kaposváron). 

Az utóbbi években az átlagtermés 40–60 t/ha volt az évjárat függvényében. Átvételi cukortartalom: 15-17 %. 

Hazai cukorfogyasztás: 1975 -1998-ig 40 kg/fő, 2000-től 30-35 kg/fő. 

Felhasználása: 

1. cukorgyártás 

2. vetőmagtermesztés 

3. bioüzemanyag 

2. A cukorrépa származása, rendszertana 

A Libatopfélék (Chemopodiaceae) családjába és a Beta nemzetségbe tartozik. A Beta nemzetség fajai közül 

kultúrrépáink a Beta vulgaris L. fajhoz tartoznak. Tudományos neve: Beta vulgaris L. var. altissima Doell. 

Őse: Beta vulgaris ssp. perennis var. Maritim. Egyéves a Földközi-tenger és Atlanti-óceán partvidékén honos 

vadnövény. 

A kultúrrépa első alakja a leveles répa volt, amelyet ie. 2000-ben Mezopotámiában termesztettek és leveléből 

főzeléket főztek. 1000 évvel később itt már a gyökeréért is termesztették. Az ókorban főzelék- és 

gyógynövényként alkalmazták. 

3. A cukorrépa botanikája, fiziológiája 

Egyedfejlődése: kétéves növény 

1. I. év: Vegetatív fejlődés- 6 fenofázis 

1. szakasz: a csírázástól az első pár valódi lomblevél megjelenéséig tart, a főgyökér még elsődleges felépítésű 

2. szakasz: a 6. levél kialakulásáig tart, megkezdődik a gyökér másodlagos növekedése, kialakulnak az 

edénynyalábgyűrük 

3. szakasz: kéregleválás (dekortikáció), 12 leveles állapotig tart, a kéreg nem tudja követni a gyors vastagodást, 

felrepedezik, leválik (fertőzésveszély-gyökérfekély) 
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4. szakasz: répatestképződés (tuberáció), max. levélszám kialakul, a répatest gyorsan növekszik, intenzív 

cukorbeépülés (jún. - aug. közepe) 

5. szakasz: érés (maturáció), lassabb növekedés és cukorbeépülés. Levélzet tömege lassan csökken 

6. szakasz: téli nyugalom 

1. II. év: Generatív fejlődés 

1. szakasz: levélfejlődés 

2. szakasz: szárbaindulás. Magszárak levélhónalj-rügyekből fejlődnek.(1-2 db) 

A magszárak kifejlődéséhez: vernalizáció (0-10°C) és hosszúnappalos megvilágítás szükséges. 

1. szakasz: virágzás (május végén). Megporzás: széllel (kölcsönös= xenogamia) 

2. szakasz: mag kifejlődése és érése. Magérés: megtermékenyülés után 25-30 napra 

 

A cukorrépa fejlődése Sedlmayr nyomán 

Morfológia 

Répatest felépítése: 

1. Leveles répafej (epikotyl): 7-8% 

2. Répanyak (hypokotil) 

3. Gyökértest, rajta: 

A gyökértest a nyakkal a cukorgyári feldolgozás alapanyaga. Kör alakú edénynyaláb rendszerből áll, 9-12 db 

gyűrű található a cukorrépán. A legtöbb cukor a répa súlypontjában van, a legkevesebb a fej- és farokrészben. A 

répafej viszont sok káros nitrogént (amino- és betain-N) és hamuanyagot (K, Na) tartalmaz. 

A szántott réteg alján kialakult nagyfokú tömörödés hatására a répatest elágazóvá válik. Az elágazó répatest 

rontja gazdasági értékét, főleg mivel sok talaj tapad rá. 
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A répatest lefelé elvékonyodik és valódi gyökérrendszerben folytatódik. 

Levélzet: a levelek spirálisan helyezkednek el, 3 levéltípuskülönböztethető meg a répanövekedés időszakainak 

megfelelően: 

1. „A” nagy sima, rövid nyél 

2. „B” kisebb bordázott, hosszú nyél, intenziv fotoszint és cukorfelhalmozódás 

3. „C” kis levelek, simábbak 

Jó fajta: erősen bordázott és fodros levél. 

Virágzat: a második évben szögletes, elágazó dudvaszárak fejlődnek a répafejen (törpeszártagú tőszár) a levél-

hónaljakban elhelyezkedő rügyekből. A virágzat összetett bogas-fürtös. A virágok rendszerint csoportokban, 

„gomolyos füzérben” találhatók. A hagyományos fajtákban egy gomolyban 2-5 virág lehet, melyek alapi része a 

virágzás után összenő, megfásodik és többmagvú (multigerm) gomolyt alkotnak. Nemesítéssel a modern fajták 

virágzatában csak 1-1 virág található, belőle egymagvú (monogerm) mag fejlődik. 

Mag: vese alakú, lapított, a maghéj törékeny, sötét- vagy vörösesbarna 

 

Kifejlett cukorrépa        Szabályosan fejezett répatest 

4. Biológiai alapok 

Hazánkban 1945-ig főleg külföldi fajtákat termesztettek, de ezek sok tekintetben nem megfelelőek a hazai 

viszonyoknak. Ezért már 1930-tól megindult a hazai nemesítés (Sopronhorpács, Sedlmayr Kurt). Kezdetben 

többmagvú diploid fajtákat és hibrideket állítottak elő, melyek 1955-re kiszorították a külföldi fajtákat. 1957-től 

poliploid hibrideket tenyésztettek ki, melyek 1960-tól egyeduralkodóvá váltak. Később az agrotechnikai igény 

miatt monogerm fajták nemesítése kezdődött el. 1970-től terjedt el az első hazai egymagvú poliploid fajta (Beta 

Poly M/102). Ma elsősorban diploid és triploid hibrideket termesztünk. 

Nemesítési célkitűzések: 

Cukortartalom és termőképesség szerint az alábbi csoportokba sorolhatjuk a cukorrépafajtákat: 
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        E = bőtermő répák (Ertragreich) 

        N = normál répák 

        Z = cukordús répák (Zuckerreich) 

        ZZ = igen cukordús (Besonders Zuckerreich) 

Az utóbbi időben a rezisztencia-nemesítés a cél, e szerint: 

        Cerkospóra rezisztens = Cr 

        Rizománia toleráns = Rt (Rz) 

        Rizománia tol.+ Cerkosp. -reziszt. = Rt (Rz) + Cr 

        Rizománia tol.+ lisztharm.-reziszt. = Rt (Rz) + Me 

        Rizománia tol.+ rizochtónia –reziszt. = Rt (Rz) + Rc 

Fajtahasználat: A cukorrépafajtákkal szemben támasztott követelményeket a termesztés és az ipari feldolgozás 

igényei együttesen határozzák meg. 

Követelmények: 

1. nagy termőképesség 

2. jó technológiai érték: magas cukortartalom, alacsony károsanyag-tartalom, (K, Na, alfa-amino-N) 

3. kiváló vetőmagérték (monogermítás, alak, nagyság), poliploid hibrideknél gyengébb a csírázás, mint a 

diploidok esetében. 

4. szárazságtűrés 

5. fagytűrő-képesség 

6. jó alak, sekély gyökérbarázda 

7. betegségekkel szembeni ellenállás 

Diploid hibridek: a diploid hímsteril egymagvú anya és diploid vagy tetraploid többmagvú apa keresztezéséből 

származnak. 

Triploid hibridek: diploid hímsteril egymagvú anya és tetraploid többmagvú apa keresztezéséből származnak. 

5. Termőhely igénye 

Talajigény: 

A cukorrépa talajra igényes, mélyrétegű, jó vízgazdálkodású, humuszban, mészben gazdag, jó tápanyag 

szolgáltatású, vályog és nem túl kötött agyagtalajok megfelelőek a számára. 

1. Talajvíz: 100cm alatt legyen 

2. Típus szerint: mezőségi-, barna erdő- és jobb réti talajok 

3. Fontos az is, hogy a tábla ne legyen túl távol a burkolt úttól 

Termesztési körzeteit nem az éghajlat, hanem a talaj minősége szabja meg, cukorgyárak is a termőkörzetekbe 

települtek. 

Éghajlatigény: 
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Tipikus mérsékelt éghajlati növény. 

Hőmérsékletigény: 

1. 180-200 napos tenyészideje alatt összesen 2400-2700°C hőösszeget igényel, de az egyes fejlődési fázisok 

hőigénye eltérő 

2. Csírázás 4-5°C-on megindul, korai fagyokra nem érzékeny (-3- -4°C) 

3. Nyári hónapokban 20°C alatti középhőmérséklet optimális 

4. Érés idején meleg nappal, hideg éjszaka kedvező számára 

5. Fontos a sok napfény 

Vízigény: 

1. Nagy transzspirációs koefficiens: 300 - 600 l/kg 

2. Összes vízszükséglet: 550-600 mm/tenyészidő 

3. Legnagyobb vízfogyasztás júl.-aug.-ban, ekkor a vízellátás határozza meg a termést 

4. Érés alatti vízbőség viszont már rontja a minőséget à újbóli levélfejlődés a tartalék-cukorból 

5. Szárazságtűrése mélyre hatoló gyökérzetéből adódóan viszonylag jó 

6. Termesztési tényezők 

Elővetemény igénye 

A cukorrépa min. 4 évig ne kerüljön vissza ugyanarra a táblára (Fonálféreggel fertőzött táblánál ez az idő 5-6 

év, rizomániával fertőzött tábla esetén: 6-8 év). Elővetemény lehetőleg korán lekerülő legyen (Jó: kalászos; 

Rossz: pillangós, napraforgó, kukorica, burgonya (rizoktónia, makrofónia)). Cukorrépa után őszi vetésű gabonát 

ne vessünk, a tavaszi (sör) árpának viszont ideális előveteménye. 

Hatása a talajtermékenységre 

Talajvédő (erózióvédő) hatás: A talajt csak június közepétől, a „levélborulástól” árnyékolja be teljesen. Tág 

térközállása és tavaszi vetése miatt területe fokozottan erózióveszélyes lehet, bár termesztéstechnológiája sík és 

egyenletes talajfelszínt feltételez. 

Hatása a talaj szerves anyag mérlegére: gyökérzete viszonylag nagy mennyiségű, mélyre hatoló, viszonylag 

könnyen bomló. Az erősen „humuszfogyasztó” növények között tartjuk számon. 

A termesztéséből adódó szerves-C fogyást jelentős (760-1300 kg/ha) szerves-C bevitelével, mely lehet a leveles 

répafej, istállótrágya, vagy humusz-gyarapító növények (pillangósok) termesztésével kompenzálhatjuk. 

Vízgazdálkodása 

Nagy tömegű termése jelentős vízmennyiséget igényel, a vízigényes növényekhez soroljuk. Nagy vízigénye 

ellenére a szárazságot jól elviseli, mert mélyre hatoló gyökérzete a talajban tárolt őszi-téli csapadékot jól 

hasznosítja. Hazai termőtájainkon azonban biztos és nagy terméseket többnyire öntözéssel biztosíthatunk. 

Talajelőkészítés 

Hagyományos: 

A cukorrépa sík, egyenletes, mélyen művelt, porhanyós, kellően ülepedett, gyommentes, megfelelő 

nedvességtartalmú talajt igényel. Ez a talajállapot igen szakszerű gondos talaj-előkészítést kíván. A művelési 

rendszer négy fő fázisa: 

1. tarlóművelés (hántás, ápolás) 
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2. alapművelés, elmunkálással, mélyszántás (32-40cm), mélyszántás lazítóelemmel kombinálva, közép-

mélylazító majd szántás 

3. magágykészítés (kombinátor, kompaktor 5-6 cm mélyen, presowing herbicid bedolgozása vetési mélység alá) 

4. vetés (és egymenetben érdes, védő-talajfelszín kialakítása) 

Konzerváló művelés lehetősége: 

A cukorrépa gyökérágy-igénye miatt hazánkban általában ritkábban alkalmazzák. A forgatás nélküli, középmély 

lazítóval végzett művelés megfelelő elővetemény, kevés szármaradvány esetén megfelelő lehet. 

A cukorrépa tápanyagellátása 

A minőséget leginkább a tápanyag-ellátottság befolyásolja. A tápanyagigény június közepéig mérsékelt, majd 

június közepétől július végéig igen intenzív, eddig az összes szükséglet 70-80%-a beépül. A maximális 

répatermés nem esik egybe a legjobb minőséggel, így a tápanyagigényt a hektáronkénti cukorhozam szerint 

határozzuk meg. 50-60 t/ha terméssel 8-9 t/ha cukortermés is elérhető. 10 t termés tápanyagfelvétele: 
 

N CaO P2O5 MgO K2O 

42 kg 9 kg 19 kg 17 kg 65 kg 

Az egyes tápelemek szerepe: 

N: a legkritikusabb, se kevés (kis termés), se túl sok (alacsony cukor %, késői érés) 

P: fontos a jó ellátás és a túltáplálás sem káros 

K: fontos a jó ellátás, de túltáplálásra túlzottan megnő a hamutartalom 

Ca, Mg és B is fontosak, hiányos talajokon pótlásuk alapvető feladat. B-hiány à szívrothadás 

Műtrágyázás 

A cukorrépát csak intenzív agrotechnikával célszerű termeszteni. A trágyaadagokat (főleg a N-t) igen pontosan 

kell meghatározni. Ezért nemcsak a tervezett termést és a humusz-tartalmat, hanem az elővetemény után a 

talajban maradt nitrát-N-t is figyelembe kell venni. Fontos, hogy augusztusban már fogyjon el a felvehető-N, 

különben sok új levél és amino-N képződik. 

A talajvizsgálati módszerek: 

1. EUF (elektroultrafiltrációs): hazánkban elterjedten használták 

2. Nmin: a másik alkalmas, de kevésbé használt módszer 

A kiszórandó N-adag nagyságát a talaj 0-60 cm-es rétegéből vett mintából határozzuk meg. A N-t tavasszal 

juttatják ki, ha nagy az adag, akkor ősszel és tavasszal. A N-adagok nagysága általában 60-120 kg/ha között 

mozog. 

Istállótrágyázás: igen kedvező a növény számára, 30-40 t/ha-t szórjunk ki a répa alá közvetlen a szántás előtt. 

Gyomosítás veszélye miatt néha már az elővetemény alá kiadják. 

Lombtrágyázás: Növényvizsgálat alapján adagolják, ha szükséges többnyire fungicid kezelésekkel 

egymenetben. 

Optimális vetésidő: 

1. déli országrészben: március 3. dekádja 

2. más területeken. április elejétől 
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A kellően korai vetés meghatározza a termés nagyságát és technológiai értékét. A felső 5–6 cm-es talajrétegben 

min. 6–8°C szükséges az erélyes, gyors csírázáshoz. 

A vetés paraméterei: 

1. Vetésmélység: 3 cm, kissé szárazabb talajon 4 cm 

2. Magyarországon a cukorrépát döntően 45 cm-es, ritkán 50 cm-es sortávolságra vetjük, ami 1 ha-on 22222, 

ill. 20000 fm sort jelent. 

3. Tőszám: terméshozam maximuma 100-120 ezer tő/ha között van. 

Növekvő tőszámmal nő a cukor- és csökken a hamu-, amino-N és invert cukortartalom az adott intervallumom 

belül. 

1. Optimális betakarítási tőszám: 90-100 ezer/ha 

2. Öntözésnél a magasabb tőszámot válasszuk. 

Vetőmag mennyisége: 

1. Szántóföldi kelés 10-15%-al kisebb, mint a laboratóriumi csírázás, plusz 10% tőpusztulással is számolni kell. 

Vetőmagszükségletet :„U” (unit) értékben = 100 ezer gomoly/ha-ral fejezzük ki. 

Vetési módok: 

1. Helyre vetés: tőtáv: 14-18 cm à 1,21,6 U 

2. Fellazított vetés: tőtáv: 10-12 (8) cm à 1,82,8 U 

3. Művelőnyomos vetés: egyszerűbb, jobb növényvédelem, jobb növényállomány és -minőség, kisebb 

veszteség és talajtömörödés. 

Növényvédelem, növényápolás 

Gyomnövények 

Különösen veszélyes a délről terjedő nehezen irtható gyomok felszaporodása: 

1. Parlagfű        (Ambrosia elatior) 

2. Maszlag        (Datura stramonium) 

3. Selyemmályva        (Abutilon theoprasti) 

4. Szerbtövis        (Xantium spp.) 

5. Varjúmák        (Hibiscus trionum) 

Ezeken kívül főleg egyéb T-4-es és évelő gyomok fordulnak elő: 

1. Amaranthus retroflexus 

2. Chemopodium album 

3. Polygonum persicaria 

4. Polygonum lapatifolium 

5. Mercurialis annua 

6. Bilderdykia convulvulus 
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7. Matricaria inodora 

8. Echinocloa crus galli 

9. Setaria ssp. 

Egyéb kevésbé uralkodó T-életformák: 

1. T-1        (Capsella bursa pastoris, Lamium ssp.) 

2. T-3        (Sinapis arvensis, Raphanus raphanistrum) 

Az évelők közül gyakoribb gyomok: 

1. G-3–ok:        Cirsium arvense, Convolvulus arvensis 

2. G-1-ek:        Elymus repens, Cynodon dactylon, Sorgum halepense 

Gyomszabályozás: 

1. Mechanikai: sorközművelés 2-4 leveles állapottól levélborulásig 

2. Vegyszeres: alap- és állománykezeléssel 

Alap: presowing (ppi) vagy preemergens (pre) 

Állománykezelések: leghatékonyabbak a gyomok szikleveles állapotában. 

Betegségek: 

Vírusok: 

1. rizománia (szakállas gyökér, ciszta nincs) 

2. sárgaság- és mozaikvírus gyakran kombinácóban lépnek fel 

3. szindrómabetegség: alacsony cukor %, az ún. fitoplazma okozza (1998 óta) 

Baktériumok: többnyire a gyökeret támadják 

1. Agrobacterium tumefaciens 

2. Xantomonas beticola 

3. Erwinia carotovora 

4. Pseudomonas syringae (hűvös, nedves időben a leveleket támadhatja) 

Nem okoznak jelentős kárt 

Gombák: 

Gyökérkárosítók: 

1. gyökérfekély: kelő répa betegsége, nedves, hűvös időben (több tucat faj okozza) 

2. a nyári gyökérrothadást szintén több faj okozza (Rhizoctonia spp., Macrophomia phaseolina) 

Levélkárosítók: 

1. cerkospórás levélragya        (Cercospora beticola) 

2. lisztharmat         (Erysiphe betae) 
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3. levélfoltosság (több gomba: Phoma, Alternaria, Ramularia, Uromyces) 

Kártevők: 

1. polifág kártevők: cserebogár pajorjai, drótférgek, bagolypillék hernyói, pocok, hörcsög 

2. oligofág kártevők: *répafonálféreg (szakállas répa cisztákkal), *lisztes répabarkó, *répabolha, levéltetű, 

aknázómoly, répabogár, répalégy, fekete- és hegyesfarú répabarkó 

Öntözés 

A cukorrépa nagy vízigénye miatt öntözés nélkül gyakori a termés csökkenése. Legvízigényesebb szakasz: 

június közepe–augusztus közepe. Átlagos vízhiány a tenyészidőben: 150-250 mm. 

Az öntözés általános elvei: 

1. szélsőséges szárazság kivételével a korai öntözést mellőzzük (talajtömődés) 

2. kis vízadagokkal (15-  

3. fontos az egyenletes kijuttatás és a nagy (90-100 ezer tő/ha) tőszám 

4. az öntözés idejét a 0–50 cm talajréteg víztartalmához igazítsuk 

5. vegyük figyelembe a dinamikai vízigényt és a talaj hasznos vízkészletét 

6. augusztus közepén, végén, de legkésőbb a betakarítás előtt 4-5 héttel fejezzük be 

7. esőszerűen egyenletesen szóró (lineár-, körbenjáró-) berendezésekkel 

8. a szakszerűtlen öntözés 1,0–1,5%-os cukortartalom csökkenést okozhat 

9. hiányos, egyenlőtlen állományban az öntözés inkább káros lehet 

Érés, betakarítás 

1. Cukortartalom maximumát általában október közepére éri el 

2. Cukornövekedés: augusztusban 2-3%, szeptemberben 1-1,5%, októberben 0,5% 

3. Biológiai érettség: amikor cukorfelhalmozás és légzési veszteség egyensúlyba kerül. Ez a betakarítási idő 

optimuma. 

A cukorgyári kampány azonban csak 70-90 napos, ezért a feldolgozást már szeptember végén, október elején 

(az érési optimum előtt) meg kell kezdeni. 

Technológiai érettség: hozam és minőség szempontjából már gazdaságos a feldolgozás. Legkésőbb október 

végéig, november elejéig a répát fel kell szedni. A betakarított répát a feldolgozásig valahol tárolni kell, ez alatt 

az idő alatt veszteségek lépnek fel. A betakarítás és beszállítás a cukorgyár ütemezésével, szerződés szerint 

történik. 

A betakarítás munkamenetei: 

1. Fejezés, igen fontos a pontosság 

2. fejek gyűjtése vagy szétszórása 

3. répatest kiszedése, tisztítása 

4. szállító járműre rakás 

A betakarítás technológiája lehet: 

1. Egymenetes (nagyobb részben) 
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2. Kétmenetes technológiák 

A betakarítást a tábla legtávolabbi részén kezdjük. 

Átadás és minősítés: 

A répa átadásának helyét és ütemét a gyár és a termelőgazdaság közötti megállapodás tartalmazza. Átadáskor 

mintavételt kell venni (25-30 kg). VENEMA automatikus vizsgálósoron megállapítják a cukortartalmat (14-

18%), hamutartalmat (0,5-0,6%), α-amino-N-tartalmat (20-50 mg/100 g). 

További követelmény: 

1. szövete fehér, egészséges 

2. rugalmasan kemény 

3. sajátos répaszagú, nem erjedt 

4. legalább 8 edénynyaláb gyűrű 

5. tömege legalább 100 g/db 

7. A cukorrépa minősége 

Alaki és szövettani tulajdonságok: 

1. Optimálisalak: 600-1200 g-os szabályos kúp alakú répatestek 

2. Hibás alakformák: túl széles, túl hosszú, elágazó gyökerű, többfejű répák 

3. Rossz szöveti és alaki tulajdonságok: mechanikai sérülés, cukorveszteség, betegségek 

Mechanikai tulajdonságok 

1. nyomószilárdság 

2. vágási ellenállás (szeletelhetőség): puha, normális, parás, fás, erősen fás 

3. rugalmasság és képlékenység (elaszticitási modulus): rideg, rugalmas, puha, igen puha 

4. permeabilitás : a szacharóz diffúziós állandója jellemzi 

Kémiai összetétel: a legfontosabb tulajdonság 

A répatest átlagos összetétele: 76% víz, 17% szacharóz, 7% nemcukor (4,6 rost, 1,9% oldott szerves anyag., 

0,5% hamu) 
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A cukor eloszlása a répatesten belül 

Az invertcukrok mennyisége főleg a rosszul tárolt répában nő meg. Nem kikristályosíthatók, a szacharózt a 

melaszba viszik (határérték: 0,1%) Éretlen, beteg, fonnyadt répában is nagy az értéke. 

Oldható-hamutartalom: répalé elektromos vezetőképessége alapján mérik 

K+-ok, Na+-ok mennyiségi átlagos érték: 0,4-0,6% 

A tenyészidő előrehaladtával a cukortartalom növekszik, a nem cukor anyagok részaránya pedig csökken. 

Nitrogén 

Az érett répatest általában 0,20-0,25 % nitrogént tartalmaz. A fehérje létisztítással könnyen eltávolítható, 

azonban az aminosavak és amidjaik nem. Ezek jelentik a káros nitrogént: amino-nitrogén (15–50 mmol/kg), 

betain-nitrogén (20–40 mmol/kg) 

Káros hatásuk: 

1. Hamu anyagokkal komplexet képeznek, így a cukor kinyerhetőség csökken 

2. Legtöbb káros-N a répafejben található 

3. Tisztasági hányados: az oldott szerves anyag hány százaléka szacharóz. (85 – 90%) 

Kinyerhető fehércukor mennyiségét megadó képletek: 

1. A melaszcukor mennyisége: 

 

Ahol:        Cm = melaszcukor a répa %-ában 

h = konduktometriás hamutartalon a répa %-ában 

1. Vukov-féle képlet, hasznos cukortermés: 

           C-(1,61xh+2,35) 

        Hc=                                    
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         100 

Ahol:        Hc = Hasznos cukortermés 

C = cukor % 

h = konduktometriás hamutartalon a répa %-ában 

G = répatermés t/ha 

1. Reinefeld képlet, a répa kinyerhető vagy tisztított cukortartalma (Ct): 

Ct= C-  

Ahol:        C = cukor% 

K = mmol K2O/100 g répa 

Na = mmol Na2O/100 g répa 

N = mmol α-amino-N/100 g répa 

Átlagosan a cukortartalom 80%-a (76-84%) kristályosítható ki a gyárban. 

8. A vetőmag termesztése 

Utóbbi években már csak külföldi fajtákat termesztünk. Ezért a közelmúltban hazánkban a vetőmag-szaporítás 

megszűnt. 

A cukorrépa vetőmag termesztésének alapvetően két módja van: 

1. dugványos (közvetett): a két évben külön területeken folyik a termesztés, de az első évben is külön táblákon 

vetik el az anya és apa növényeket (májusban). A második évben kiültetik a dugványokat. Ez a módszer 

munkaigényessége miatt a 90-es években megszűnt. 

2. áttelelő (közvetlen): Növények helyben maradnak, ezért a vetés már megfelelő apa-anya soraránnyal 

történik. Ceruza-vastagságú répa tud áttelelni, ezért vetésideje csak augusztus vége. 
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Chapter 4. A burgonya integrált 
termesztése 

1. A burgonya jelentősége 

Közép- és D-Amerikából származik, az indiánok a hegyekben termesztették. 1580-ban került Európába 

Angliába (Francis Drake). 1845-47-ben egész Európában elpusztította a burgonyavész (Phytophtora) (Írország). 

Vetésterülete a világon: 19-20 millió ha, 16 t/ha átlagterméssel. 2008-ban a világ összes burgonya termése 314 

millió t volt. 

A világ legfontosabb burgonyatermelő országai (ezer tonna) 
 

Ország 2007 2008 

Kína 72 040 57 059 

Oroszország 36 784 28 874 

India 26 280 34 462 

USA 20 373 18 721 

Ukrajna 19 102 19 545 

Lengyelország 11 791 10 462 

Németország 11 643 11 369 

Fehéroroszország 8 744 8 748 

Hollandia 7 200 6 922 

Franciaország 6 271 6 808 

Hazánkba 1650-ben került, de először idegenkedtek tőle, mivel nem ismerték használatát. Erdélybe csak 1815-

től került be. Fontos népélelmezési cikk, rossz búzatermő években a kenyeret pótolta. Könnyen emészthető, 

fehérje tartalma a száraz anyag mintegy 2%-a (biológiailag értékes), keményítő tartalma 8-25%, értékes ásványi 

anyagokés jelentős C-vitamin (200 mg/kg) található benne. Jelenleg csak élelmiszernek és szaporító anyagnak 

termeljük, mivel termesztése megdrágult (gépek, növényvédelem, szaporítóanyag, műtrágya stb. költségei). 

Régen ipari célra és takarmánynak is termesztettük (főleg kézi munkával). Ezért az 1960-as években területe 

még 200 ezer ha volt, ma viszont csupán 20-25 ezer ha. 

Felhasználása 

1. otthoni felhasználás (primőr, őszi-téli) 

2. élelmiszeripari 

3. keményítő 

4. alkohol 

5. cukortartalma (tartósítóipar) 



 A burgonya integrált termesztése  

 41  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

6. kenyéradalék 

7. vetőgumó 

8. takarmány (táplálkozásra nem alkalmas gumók) 

Termése: (t/ha) 
 

 
Öntözetlen Öntözött 

I. középkötött csernozjom talajokon 15-31 25-50 

II. középkötött erdőtalajokon 20-30 25-40 

III. laza és homoktalajokon 10-20 15-30 

2. A burgonya származása, rendszertana 

1. A burgonya a Solanaceae családba, a Solanum nemzetségbe tartozik. 

2. Az Európában termesztett burgonyák mind a Solanum tuberosum fajhoz tartoznak. 

3. Kromoszómaszáma: n = 24 

4. A világ más részein más fajokat is termesztenek, valamint a rezisztencianemesítésben fontos szerepe van a 

géncentrumokban fellelhető vad fajoknak is. 

5. A keresztezéseket azonban megnehezíti eltérő kromoszóma-számuk (n=12, n= 8, n=24). 

3. A burgonya botanikája, fiziológiája 

A burgonyát módosult szárképletéért, gumójáért termesztjük, mely egyben a szaporítóanyaga is. Magját a 

nemesítésnél használjuk. Egyes meleg éghajlatú országokban (Afrikában) viszont a nagymértékű vírusos 

leromlás miatt a magot un. TPS (True Potato Seed) technológiával élelmiszer-termesztésre is használják. A 

gumót kivéve a növény minden része szolanin nevű mérgező alkaloidát tartalmaz. 

Gyökere: főgyökér rendszere csak a magról kelt növénynek van. A gumóból csak mellék gyökerek fejlődnek 

(40-50 cm). Szívóereje csak mintegy fele a gabonákénak. 

Szára: belül üreges, kívül szögletes, hossza 60-100 cm. Sztóló (tarack) módosult föld alatti hajtás, rajta a gumó 

fejlődik. 

Levele: páratlanul, szárnyaltan összetett. A levélfelület index (LAI) 4-es értékig szoros összefüggésben van a 

terméssel. Elváltozások a levélen többnyire vírus betegségeket jeleznek. 

Virágzata: bogernyős 

Termése: (biológiai termés), sárga bogyó 50-300 maggal. A mag a fajta tulajdonságait nem viszi tovább. 

A gumó (vegetatív termés): módosult, föld alatti szár. Fajtától függő színű és alakú. Rajta spirális eloszlásban 

rügy- (csírahajtás) kezdemények találhatóak. Ezekhez a héj alatt edénynyaláb kötegek vezetnek. 40 mm-nél 

kisebb burgonyát ipari vagy takarmány célra használnak fel. A gumó hajtásai tanúskodnak az egészségi 

állapotáról: fény-, pince- (meleg fénymentes helyen), cérnahajtás (vírusos gumó). A gumó fény hatására 

megzöldül, benne is szolanin képződik. 
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A gumó hajtásai: a) fény, b) pince, c) cérna 

 

A burgonya gumó felépítése 

Növekedési típusai 

Gumótermésének nagyságát a tenyészidő alatt megtermelt szárazanyag és a fajta növekedési típusa határozza 

meg. 

Kétféle növekedési típusa van: 

1. rövid tenyészidejű: gyors korai gumónövekedés, visszafogott lomb fejlődés, kevés lomb, magas „harvest 

index” – a termés (gumó) szárazanyag-tartalma osztva az összes megtermelt szárazanyag mennyiségéve l–, 

de kisebb termés 
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2. hosszú tenyészidejű: sok lomb, későbbi gumókötés, de a hosszabb tenyészidő és nagy lombtömeg 

végeredménye a nagyobb termés. 

Nagy terméshez fontos a nagy lombfelület, szükséges a jó víz- és tápanyag ellátás, valamint az optimális (nem 

túl magas) hőmérséklet. Fotoszintézis optimuma: 20-25°C nappali és10-12°C éjszakai hőmérséklet, optimális 

napi átlag: 15-19°C. Kedvező hőmérsékleten csak20-25% a légzési veszteség, de magas hőmérsékleten már 

jelentős. Potenciális termése frissen: 100 t/ha. 

Fejlődési szakaszai: két alapvető szakasza van: 

1. Ültetés és kihajtás közötti időszak: 25-35 nap 

1. Előhajtatással: 15-20 nap 

2. Előbb hajtás, majd gyökérfejlődés kezdődik. A hajtásnövekedés hőmérséklet igénye: minimum: 7-8°C, de a 

10-12°C az optimális, gyökérfejlődéshez: már 4°C is elég 

1. Lomb- és gumófejlődés időszaka: 85-125 nap 

1. Ezalatt a lombozat és a gyökérzet közel azonos arányban növekedik 

2. Gumókötés a kelés után kb. 2-4 hét elteltével kezdődik meg 

3. Fontos a jó víz- és tápanyagellátás 

4. Szélsőséges N-ellátás túlzott levélfejlődést okoz és késik a gumókötés, a N megosztásával ez megelőzhető 

lenne 

A fény, hőmérséklet és megvilágítás szerepe 

Az erős fény gátolja a levél- és növeli a gumó fejlődését. A megvilágítás hossza és a hőmérséklet is jelentős 

módosító tényezők. Minden fajtának megvan a kritikus nappal-hossza, mely alatt a gumókötés megindul. 

1. rövid nappal: kis levelek, gumókötés gyorsan indul 

2. hosszú nappal: több levél, későbbi gumókötés 

3. alacsonyabb (főleg éjszakai) hőmérsékleten gyorsabb a gumókötés 

4. magasabb hőmérsékleten késleltetett gumókötés 

A gumókötés megindulása után a hőmérséklet és nappalhossz szerepe csökken. A hazai fajták tenyészideje 85 – 

125 nap. 

4. Biológiai alapok 

Nemesítési célkitűzések 

Először csak külföldi fajtáink voltak. A magyar nemesítés az 1920-as években kezdődött el Teichmann Vilmos 

(Tornyospálca, Kisvárda) 1953-ban országos vetőgumó szaporítási rendszert szervezett. A leghíresebb fajta a 

Gülbaba (1930). Az 1950-70-es években Horn Miklós (Lovászpatona) és Barsy Sarolta (Mariettapuszta) 

nemesítő tevékenysége volt meghatározó. Az 1960-as évektől a vírusos leromlás elhatalmasodott (levéltetvek). 

Szövettenyésztéses fajtafenntartás abban az időben nem honosodott meg. 1970-től holland fajták terjedtek el, 

melyek igen fogékonyak voltak a vírus-betegségekre, ezért évente felújítás volt szükséges. A ’70-es évek 

elejétől vad fajok rezisztencia génjeinek felhasználásával intenzív nemesítési program indult Keszthelyen. 

Ennek eredményeként az utóbbi időben már számos, többszörös rezisztenciát hordozó (vírusok, fonálféreg, 

burgonyavész), kiváló burgonyafajtával rendelkezünk. 

A fajták megoszlása a vetőgumó szaporításban az utóbbi években 
 

Holland fajták: 80 % 
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Magyar fajták 15 % 

Német fajták 5 % 

Osztrák fajták 0,1% 

5. Termőhely igénye 

Talajigény 

1. gyengén savanyú, semleges,(pH 4,5–7,5) 

2. korán, gyorsan melegedő 

3. jó hő- és vízgazdálkodású 

4. nem rögösödő, nem tömörödő, „rostálható” 

5. vízzáró réteg nincs a termőréteg alatt 

Termesztésének megfelelnek a laza, légjárható, humuszos homok-, középkötött erdő-, stb. talajok. 

Alkalmatlanok a kötött, hideg, erodált, köves, szélsőséges talajok. 

Éghajlatigény 

A burgonya biztonságosan és gazdaságosan a tőlünk É-ra és Ny-ra fekvő hűvösebb csapadékosabb klímájú 

országokban termeszthető. A hazai klíma nem optimális: a Ny-i és É-i országrész klímája felel meg leginkább 

(illetve korai (primőr) termesztésre a Dél-Alföld alkalmas). 

Csapadék: vízigénye a tenyészidőben 500-600mm, ill. jún.-júl.-ban 300-350mm az 50 – 60 t/ha-s terméshez. Ez 

a csapadék nálunk nem adott, ezért biztonságosan öntözéssel (200 – 300 mm) termeszthető. 

Hőigény: 1300-1500°C, de nálunk: 1800 - 2400°C a szokásos. Túl nagy melegben az asszimiláció is leállhat. A 

gumóképződés 26°C talajhőmérséklet felett áll le, optimuma 13-16°C. Mínusz1-2°C-on megfagy a levél, de újra 

kihajt földalatti rügyeiből. Az éréshez viszont meleg kell ősszel. 

6.  Termesztési tényezők 

Vetésváltása 

Az előveteményre igényesebb növények közé tartozik. Jó előveteményei: kalászosok, repce, csillagfürt, 

hüvelyesek, másodvetésű zöldtrágyák (olajretek). Rossz előveteményei: a nagy tömegű szárat, gyökeret 

visszahagyó növények (kukorica, cirok, napraforgó, lucerna), cukorrépa (K-igény), továbbá az azonos 

betegségeket hordózó növények (paradicsom, dohány, fűszer és zöldség növények). 

Hatása a talajtermékenységre 

Talajvédő (erózióvédő) hatás: bakhátas művelése miatt a talajt ültetésétől a betakarításig fokozottan védi a 

vízeróziótól. Lombja a kihajtás után további védelmet ad. 

Hatása a talaj szerves anyag mérlegére: gyökérzete gyenge és sekély, de viszonylag könnyen bomló. Az erősen 

„humuszfogyasztó” növények között tartjuk számon. 

A termesztéséből adódó szerves-C fogyást (760 - 1000 kg/ha), jelentős szerves-C bevitelével, mely lehet 

istállótrágya, vagy humusz-gyarapító növények (pillangósok) termesztése, kompenzálhatjuk. 

Önmaga után csak 4 év múlva ültethető (betegségek, fonálféreg, árvakelés–vírusok). Elővetemény-értéke: utána 

kalászos, hüvelyes, szálastakarmány következhet. Paradicsomnak, dohánynak, fűszer és zöldség növényeknek 

rossz előveteménye. 
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Vízgazdálkodása 

Nagy tömegű termése jelentős vízmennyiséget (500–600 mm) igényel, a vízigényes növényekhez soroljuk. A 

tartós vízhiányt nem bírja, mert sekély és gyenge szívóképességű gyökérzete a talaj mélyebb rétegeiben tárolt 

csapadékot nem képes hasznosítani. Hazai termőtájainkon biztos és nagy terméseket csak öntözéssel érhetünk 

el. 

Talajelőkészítés 

A burgonya különösen igényes a talaj állapotára, mivel számára a talaj a tápanyag- és vízszolgáltatáson kívül a 

termésképzés tere is. Laza, rögmentes talajt igényel. Ez az állapot csak hagyományos műveléssel 

biztosítható.         Fontosabb talajparaméterek: 

1. művelt rétegben a 2 cm feletti rögök aránya 10% alatt (rögmentes bakhát) legyen 

2. a talaj térfogat tömege 1,2-1,4 g/cm3 

3. a talaj penetrációs ellenállása: 

Előkészítés korán lekerülő elővetemény után: 

1. tarlóhántás, tarlóápolás 

2. 30-32 cm őszi szántás 

3. homokon tavaszi szántás 

Tavaszi ültetőágy készítés: (max. két menetben) 

1. talaj megfelelő porhanyítása (tárcsa mellőzése) 

2. nedves talajból fakadó káros tömörödés kerülése 

3. ültetéskor laza, rögmentes bakhát készítése 

Tápanyagellátása 

A burgonya tápanyag-igényes növény, főleg káliumot és nitrogént vesz fel nagy mennyiségben. A fajták között 

a beltartalom és tenyészidő eltérése miatt igen nagy különbségek lehetnek (tenyészidőben 50 nap, keményítőben 

10%), mely a trágyaigényt nagymértékben módosíthatja. Célszerű a burgonya fajlagos tápanyagigényét a 

különböző fajták és hasznosítási irányok átlagában alapul venni: 

1 t terméssel felvett tápanyagok: (kg/t) 
 

N P2O5 CaO MgO K2O 

5 2 3 2 9 

N-ellátás: 

Kisebb részaránya ellenére a N-nek van a legfontosabb szerepe, már a korai életszakasztól biztosítani kell a jó 

ellátást. A N-igény későbbjúnius-július hónapokban a gumófejlődés alatt igen magas, a napi felvétel elérheti az 

5,1 kg/ha-t. Ezt a talaj saját szolgáltatása nem képes ellátni, ezért fontos a későbbi N pótlás is. 

K-ellátás: 

A folyamatos, megfelelő K-szolgáltatás is rendkívül fontos. A szárazanyag-képzés csúcsidőszakában a napi K-

felvétel elérheti a 6,9 kg/ha értéket is. 

P-ellátás: 

A burgonya nem P igényes növény, de a megfelelő tápanyagarányt biztosítani kell. 
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Mg-ellátás: 

A levéltrágyaként kiadott 5-10 kg/ha MgCl-ot minden talajon javasolt a növényvédelmi permetezésekkel együtt 

alkalmazni. 

Szervestrágyázás: a szervestrágyázás igen kedvező hatású. Érett istállótrágya és zöldtrágya (másodvetésű 

olajretek, fehérmustár, facélia) formájában alkalmazva. 

Vetés, ültetés 

Ültetés paraméterei: 

1. ültetés előtt 7-10 nappal 12-15 cm mély, nedves, aprómorzsás, rögmentes vetőágyat kell készíteni 

2. az ültetés optimális időpontja: március vége-április közepe 

3. előhajtatatás esetén már március közepén lehet ültetni 

4. ültetés mélysége: gumó teteje1-3 cm-re a felszín alatt legyen 

5. sortáv: 70-75 cm, (180 cm-es ágyásos, ágyásos eltolt ikersoros) 

6. tőtáv: 18-40 cm 

7. gumószám: étkezési 44-55 ezer db/ha, vető 60-70 ezer db/ha 

8. a csávázás fontos: ültetőgép elvégzi 

Bakhátkészítés 

1. primer: 5-8 cm takarás 

2. szekundér: 26-30 cm magas (a gyomírtószer kijuttatása a bakhát felszinére) 

A traktor kereke max. 25 cm széles lehet. Nagyobb állománysűrűségnél növekszik a gumók térfogattömege és 

szárazanyag tartalma. 

A burgonya ültetési útmutatója 
 

Megnevezés Eligazító számok Megjegyzés 

Ültetési idő IV. 5-25. Az eredeti talajfelszín alatt az adatok 

35-55 mm-es vetőgumóméretre 

vonatkoznak a gumó felett a barázda 

aljától. 

Sortávolság 70-75 cm  

Ültetési mélység 1-4 cm  

Gumó db/ha 

1. étkezési 

2. vetőgumó szaporítás 

44-55 ezer 

60-75 ezer  

Gumóméret 2,5-6 cm  

Primer bakhát 8-11 cm  



 A burgonya integrált termesztése  

 47  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Szekunder bakhát 24-30 cm  

Az 1 m2-en megtermett gumók számát a főhajtások száma és azokon fejlődő gumók száma határozza meg. Az 1 

m2-re eső főhajtásszám a vetőgumó méretétől és a tőszámtól is függ. (Kisebb gumókon kevés főhajtás és 

kevesebb, de nagyméretű gumótermés várható). A gumótermés méreteloszlását meghatározó két legfontosabb 

tényező: a vetőgumó mérete és a tőtávolság. 

A vetőgumó nagyságát a termés felhasználási célja szerint választjuk meg: 

1. Korai és hasáb burgonyához: 28-40 mm-es vetőgumó (vagy darabolás) 

2. Étkezési (asztali) burgonyához: 35-45 mm-es vetőgumó 

3. Chips készítés alapanyagául: 40-45 mm-es vetőgumó 

Növényvédelem, növényápolás 

A szántóföldi növények közül a burgonya rendelkezik az egyik legtöbb kórokozóval és kártevővel. 

Gyomszabályozás 

Mivel a szekunder bakhátra kijuttatott gyomírószer sokáig véd, ezért gyakorlatilag csak a késői melegigényes és 

évelő tarackos gyomok okoznak problémát. 

1. Disznóparéjfélék        (Amaranthus sp.) 

2. Fehérlibatop        (Chemopodium album) 

3. Keserűfű fajok        (Polygonum sp.) 

4. Selyemmályva        (Abutilon theoprasti) 

5. Kakaslábfű        (Echinocloa crus galli) 

6. Fakó muhar        (Setaria glauca) 

7. Tarackbúza        (Agropyron repens) 

8. Apró szulák        (Convulvulus arvensis) 

9. Csillagpázsit        (Cynodon dactylon) 

Kártevők 

Talajlakó kártevők: 

1. Fonálférgek        (Globodera sp., Dithylenchus sp., Meloidogyne sp.) 

2. Drótférgek        (Agriotes sp.) 

3. Cserebogárpajorok        (Melolonta sp.) 

4. Lótücsök        (Gryllotalpa gryllotalpa) 

Lombkártevők: 

1. Burgonyabogár: 2 nemzedéke van, 20% lombveszteség után már terméscsökkenés következik be 

2. Levéltetvek: (Myzus persicae, Aphis sp.,) a legnagyobb kárt a vírus-terjesztéssel okozzák 

Kórokozók miatt kialakuló betegségek 

Vírusok: terjedésük lehet: levéltetvek, fonálférgek, gombák, fertőzött növényi részek által. 
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I. Súlyos leromlást okozó vírusok és mikoplazmák: 

1. Burgonya levélsodró vírus (PLRV): a levél a szélétől besodródik, 20-90%-os terméscsökkenést okoz, 

perzisztens vektor: őszi barack levéltetű. 

2. Burgonya Y vírus (PVY): több törzse van. Tünet: mozaikosság, fodrosodás, rügybetegség. Vektor: 

levéltetvek. Nem perzisztens, egyik törzse az YNTN (PVYNTN). Tünete: gumón felszíni nekrotikus gyűrűk 

II. Enyhe leromlást okozó vírusok és mikoplazmák: 

1. Burgonya A vírus (PVA): Tünet: enyhe mozaikosság. Nem veszélyes, a fajták többsége immunis. 

2. Burgonya M vírus (PVM): Burgonya levélsodró mozaik betegség. Tünet: érközi mozaikosság és csúcslevelek 

torzulása. Mechanikai átvitel és levéltetvek. Nem perzisztens. 

3. Burgonya X vírus (PVX): Enyhe tüneteket okoz csak: érközi mozaikosság, látens betegség, max 10% 

terméskiesés. 

4. Burgonya S vírus (PVS): Többnyire tünetmentes vagy az erek bemélyedtek. Mechanikai és levéltetű átvitel. 

5. Sztolburbetegség (mikoplazma): Vektor: kabócák. Tünet: felborul a növény hormon-háztartása. Besodródott 

csúcslevelek, gumókon gyökér, zöld virágok, stb. 

Vírusok elleni védekezés: 

1. rezisztens fajta szaporítása és termesztése 

2. egészséges szaporítóanyag 

3. jó termőhely 

4. szelekció 

5. izolációs távolság betartása 

6. kórtani szártalanítás 

7. levéltetvek elleni vegyszeres védekezés 

Gombás betegségek 

Védekezés: csávázás, állomány-kezelés 

1. Szárazrothadás        (Fusarium sp): leggyakrabban előforduló 

2. Burgonyavész        (Phytophtora infestans): lombot, de gumót is károsíthat 

3. Burgonya himlő        (Rhyzoctonia solani): csíra-, hajtás- és gumórothadás 

4. Alternáriás foltosság        (Alternaria solani): száraz melegben támad 

5. Ezüstfoltosság        (Helminthosporium atrovirens) 

Baktériumos betegségek 

Ha a körülmények kedvezőek, igen súlyos fertőzést és termésveszteséget okozhatnak szántóföldön és a 

tárolóban is. 

1. Fekete szártőrothadás (Baktériumos nedves foltosság) (Erwinia caratovora) 

2. Baktériumos barnarothadás (Ralsztónia) (Ralstonia solonacearum): karantén betegség, szaporításból 47% lett 

kizárva miatta 

3. Sugárgombás varasodás (Streptomyces sp.) 
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4. Burgonya gyűrűs rothadás (Corynebacterium sepedonicum : Magyarországon még nem jelent meg 

Védekezés: 

1. egészséges vetőgumó 

2. hajtatás után szelekció 

3. vetésforgó 

4. gépek, ládák, stb. fertőtlenítése 

5. árvakelés irtása 

Élettani betegségek, elváltozások 

Vízellátási egyenetlenségek miatt kialakuló minőségi hibák: 

1. másodlagos növekedés (babásodás), üvegesség. Okai: hosszantartó szárazság utáni nedves periódus. 

2. megduzzadt lenticellák. Okai: túlzott vízbőség. 

3. köldök és edénynyaláb-gyűrű barnulása. Okai: száraz forró periódus, fogékony fajta. 

4. gumó barna közepűsége, üregessége. Okai: túl gyors növekedés és vízbőségből fakadó oxigénhiány. 

Szélsőséges hőmérsékleti- és fényhatásokra kialakuló hibák: 

1. szántóföldi hőségkár 

2. belső csírázás 

3. fagykár 

4. szürkefoltosság (-8°C alatti betakarítás) 

5. gumózöldülés 

Öntözés 

40 t/ha feletti terméshez folyamatos egyenletes öntözésre van szükség május közepétől augusztus végéig. Az 

öntözési igény kezdete többnyire a bimbózás (gumókötés) elejére esik. 

Öntözővíz mennyisége: átlagos évjáratban: 200-300 mm, száraz évjáratban: 400-600 mm. Többszöri 20-40 mm-

es adagokban öntözzünk. Módja: esőszerű (lineár, csévélődobos, mikroszórófejes). Öntözés esetén célszerű a 

tőszámot 10-15%-al növelni. 

Érés, betakarítás 

A betakarítás a burgonyatermesztés legmunkaigényesebb szakasza. 

Ideje a termesztési céltól függ: 

1. Primőr: május végétől 

2. Nyári (korai): június közepétől augusztus közepéig 

3. Téli tárolásra: augusztus vége-szeptember 

Érés jelei: szár leszáradt, könnyen felhúzható, gumó beparásodott. Egy adott fajta betakarításának optimális 

időintervalluma: 15-20 nap. 

Betakarítás lépései: 
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1. Szártalanítás (mechanikai, kémiai, vagy mindkettő) 

2. Szártalanított burgonyanövény kiemelése 

A burgonya sérülése betakarításkor függ a betakarító gép típusától és a talaj hőmérsékletétől, 8°C-os 

talajhőmérséklet alatt a burgonya sérülékenysége ugrásszerűen megnő. Rög-, kő-, szármaradvány-leválasztás 

után, beteg- és anya-gumómentesen kerülhet a tárolóba a burgonya. 

Tárolás 

Tárolási módok: konténeres, halmos 

Szellőztetési rendszerek: 

1. külső levegővel szellőztetett 

2. Szabályozott klímájú raktár 

Tárolás előkészítése 

1. szárítás 

2. sebparaképződés biztosítása (13-15°C, 90%-os relatív nedvességtartalom) 

3. lehűtés (0,5 °C/nap, legyen idő a cukor keményítővé alakulására) 

4. végén szintén lassú felmelegítés (légzési önhő: 0,2 °C/nap) 

Veszteségek: 

1. légzési 

2. párolgási 

3. kihajtási 

4. rothadási 

7. A burgonya minősége 

A minőségi igények a felhasználás minden területén jelentkeznek: 

1. ipar (hasáb, chips, püré, konzerv stb.) 

2. primőr 

3. őszi betakarítású és tárolt étkezési 

4. kereskedelem 

A burgonya legfontosabb minőségi tulajdonságai genetikailag meghatározottak. 

A fajtákat felhasználási típusok szerint csoportosítjuk: 

1. A=saláta 

2. B=vegyes (főzés, sütés) 

3. C=püré, pehely, chips, tészta adalék 

4. D=ipari-, keményítő-, takarmányburgonya 

A végleges minőséget azonban a környezeti tényezők is befolyásolják 
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A burgonyafajták felhasználási típus szerinti csoportosítása 
 

Típus Jellemzők Felhasználhatóság 

A 

(A-B) 

nem szétfövő, kemény húsú, 

közepes keményítő tartalmú 
saláták, 

hidegkonyhai készítmények 

B 

(B-A) 

nem szétfövő, "szappanos", vagy 

kissé lisztes, közepes keményítő 

tartalmú 

vegyes hasznosítási típus, de 

elsősorban főtt ételek készítésére 

alkalmas 

C 

(B-C) 

szétfövő, lisztes, magasabb 

keményítő tartalmú, 

laza szerkezetű 

vegyes hasznosítási típus, de 

elsősorban sült ételek készítésére 

alkalmas: hasábburgonya, chips, 

vagy püré, pehely és tészták 

D nagyon szétfövő, erősen lisztes, 

igen magas keményítő tartalmú, 

durva szerkezetű, 

keményítő- és pürégyártás, 

takarmány burgonya 

A felhasználási típusokon belüli fontosabb jellemzők 

1. konzisztencia, struktúra (főzési, étkezési) 

2. íz héjában főzve 

3. nyers elszíneződés (enzimatikus) 

4. főzés utáni szürkülés (nem enzimatikus) 

5. élelmiszeripari feldolgozhatóság (chips, pommes-frites) 

6. minőség-stabilitás az eltérő évjáratokban 

Osztályozottsági elvárások feldolgozási szempontból 

1. hasábburgonya: 55 mm feletti méret 

2. chips: 41-55 mm-es méret 

3. püré: 40mm alatti méret 

4. elfogadható szárazanyag-tartalom: 20 – 24% (víz alatti tömegértékkel) 

5. szürke elszíneződés elősütés után nem lehet 

6. barna elszíneződés: a redukáló cukrok szabad aminosavakkal sütés során reakcióba lépnek (cukortartalom 

chipsnél: max. 0,2%, hasábburgonyánál: max. 0,3%) 

Étkezési (asztali) burgonya 

1. megfelelő szárazanyag és keményítő tartalom (A, B, C) 

2. méret: 40-60 mm és 45-65 mm 

3. szabályos alak, sekély rügygödör 

4. finom íz 

5. nem lehet ikernövés, fiasodás, fonnyadtság, csírázottság, betegség, sérülés, elszíneződés és belső hiba 
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6. hajtás-gátlószert max. 5 mg/kg, nitrátot max. 200 mg/kg mennyiségben tartalmazhat 

8. Vetőgumó termesztése 

A szaporítóanyag-termesztés sajátosságai: kicsi a szaporodási koefficiens, nagy a vírusfertőzés veszélye. 

Termesztési módok: 

1. Fővetésű: (optimális, mérsékelt leromlású termőhelyeken) 

• Cserhát (Szécsény és környéke) 

• Zemplén (Gönc és környéke) 

• Felső Szabolcs (Kisvárda és környéke) 

• Bakony (Zirc és környéke ) 

• Belső-Somogy (Berzence és környéke) 

Elővetemény: kitűnő a kalászos, keresztes és a hüvelyes növények 

Izoláció: Burgonya-vetőgumót szaporító tábla szélétől 200 m-en belül nem lehet burgonyát termelni. 

Ültetés: akkor kezdjük el az ültetést, ha a talajhőmérséklet eléri a 7-8°C-ot, csávázással. 

Előhajtatással: korábbi betakarítás lehetséges, levéltetvek tömeges rajzási időszaka jobban elkerülhető. 

Szártalanítás, betakarítás: sárgatálas holland módszerrel végezzük, levéltetvek megjelenése után 8-10 nappal el 

kell kezdeni szárzúzást, 3 hét múlva pedig a betakarítást. 

1. Nyári ültetésű 

A késői ültetésű szaporítóanyag előállítás gabona után történik, főleg őszi árpa tarlójába. Nyár végén már 

kevesebb a levéltetű, ezért kisebb a fertőzési kockázat. 

1. Szövettenyésztéses 

A csúcsi merisztéma mindig vírusmentes, ezért belőle táptalajon mindig egészséges növény nevelhető. Ez a 

módszer a szaporodási együtthatót megnöveli. 

Lépései: 

1. merisztémából táptalajon kis növények 

2. palánták (feldarabolással szaporítás) 

3. primer kisgumók: izolátorsátorban (törzselit) 

4. szekunder kisgumó: izolátorsátorban (szuperelit) 

5. szántóföldön vetőgumó (elit) 

Szántóföldi ellenőrzés: 

1. Ellenőrzések száma: 4 db 

2. Mintatér nagysága:  200 db növény 

3. Mintaterek száma: 20 ha-ig 4, minden további 10 ha után 2 db. 

Gumóvizsgálat 
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1. Felületi és belső hibák helyszinen és laborban 

2. Méret szerint 

3. Vírusvizsgálat: rügydugvány és/ vagy ELISA teszt 

Osztályozás, minősítés: 28 mm alatti és 60mm feletti gumók eltávolítása 

Fémzárolás : vírus vizsgálat után, egy tételben max. 50 t. 

Tárolás: 2-4°C-on. 
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Chapter 5. A borsó integrált 
termesztése 

1. A hüvelyesek jelentősége, tulajdonságai 

Fabaceae családba tartozó magjukért, termésükért termesztett növények. Magas a fehérje tartalmuk, kiváló a 

tápértékük, ezért a takarmányozásban és a humán táplálkozásban is kiemelkedő szerepük van. A fejlődő 

országokban (Közép- és Dél-Amerika, Ázsia, Afrika) a húst nagymértékben pótolják. 

Származásuk, jelentőségük 

A borsó, a lencse kb. ie. 7000 évvel került termesztésre, egyidősek a gabonafélékkel. A szója, lóbab és 

csicseriborsó kissé később vált kultúrnövénnyé. Hazánkban az elmúlt évszázadokban a hüvelyesek (lencse, 

borsó, bab) szinte kizárólag csak emberi táplálékok voltak. A lencse a kukoricatábla szélén, a bab köztesként, a 

borsó pedig konyhakertben került termesztésre és szárazon takarították be őket. Zöldbab és zöldborsó csak a 

közelmúltban a konzerv- és hűtőiparral terjedt el. A hüvelyesek klimatikusan érzékeny növények, termésükre az 

évjárat döntő hatással van. A borsó és a lóbab a leginkább, a szója pedig a legkevésbé érzékeny. 

Az érzékenység okai: 

1. gyenge gyökérzet (borsó, bab) 

2. nagy transzspirációs koefficiens (600-700 l/kg sza.) 

3. sajátos fiziológiai tulajdonságok 

4. N-gyűjtés előtt 2-3 hét „éhezési szakasz” 

A nagy terméshez fontos a tőszám, hosszú szár, szárszilárdság, nagy hüvelyszám, EMT. 

Beltartalmi értékek: 

1. fehérje mennyisége 

2. fehérje minősége 

3. ásványi anyagtartalom 

A szója minden szempontból a legjobb. Kis területi arányuk ellenére (1,2-2,0%) a hüvelyesek jelentősége igen 

nagy. 

Csírázásuk típusa: 

1. hypogaeikus: borsó, szegletes lednek, lóbab 

2. epigaeikus: bab, szója, csillagfürt, 

Hüvelyes növényeink fehérjetartalma 

Borsó        23% 

Bab        20% 

Lencse        27% 

Lóbab        32% 

Csillagfürt        37% 

Szója        39% 
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Csicseriborsó        22% 

Szegletes lednek        26% 

Homoki bab        23% 

Mungóbab        23% 

Földimogyoró        30% 

A hüvelyesek vetésterülete a világon kb. 110 millió ha. 

A főbb hüvelyes növények termőterületének megoszlása (a földimogyoró nélkül) 

Szója        50% (55%: USA, Kína, Brazília) 

Szárazbab        24% 

Csicseriborsó        11% (90% Ázsia) 

Szárazborsó        10% 

Lóbab        5% (76% Ázsia) 

Lencse        2% (75% Ázsia) 

Főbb hüvelyesek termésátlaga 

Borsó        2,1 t/ha 

Szója        2 t/ha 

Bab        1,36 t/ha 

Zöldborsó        3,74 t/ha 

Zöldbab        5,5 t/ha 

Lóbab        0,9 t/ha 

Lencse        0,9 t/ha 

Csillagfürt        0,86 t/ha 

2. A borsó jelentősége 

A világon globális jelentősége kisebb, elsősorban a hűvösebb-, mérsékelt éghajlatú országokban termesztik. 

Ezekben az országokban azonban fontos élelmiszer és fehérje forrás. 

Vetésterülete a Földön: 

1. szárazborsó: 6,3 milló ha, 1,65 t/ha átlagterméssel 

2. zöldborsó: 1,0 milló ha, 8,9 t/ha átlagterméssel 

Jelentős borsótermelő országok: Kanada, Oroszország, India, Kína, Franciaország, Anglia. 

Hazánkban legnagyobb szántóföldi területen termesztett zöldségnövényünk. Emberi táplálékként és 

takarmányként (abrak és zöld) is igen fontos szerepe van. Igen jó elővetemény, mivel sekélyen gyökerezik 

(max. 110 cm-ig), kis vízfogyasztású, N-gyűjtése: ~30kg/ha/év, búza többlettermése pedig 1-1,5 t/ha. 

Vetésterület: 30-50 ezer ha; 1,5-2,5 t/ha átlagterméssel. 

Termőhelyek és termésszintek (t/ha): 
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Szántóföldi termőhely Száraz magborsó, t/ha Zöldborsó, hüvelyes, t/ha 

I. Középkötött mezőségi talajokon 2,0-4,6 4,0-12,0 

II. Középkötött erdőtalajokon 1,6-4,0 3,5-10,0 

III. Kötött régi talajokon 1,5-3,8 3,5-6,5 

IV. Laza és homoktalajokon 1,0-2,5 - 

Felhasználása: 

Főleg magjáért, de zöld szálastakarmánynak is termeszthetjük. Magja fontos szerepet játszik táplálkozásunkban 

és az állatok fehérje takarmányozásában. A szárazborsót hántolásra, abraktakarmánynak és vetőmagnak 

termesztjük. A zöldborsót friss fogyasztásra, konzerv- és hűtőipari célra használjuk fel. Őszi borsót többnyire 

szálastakarmánynak használjuk (keverékekben). 

3. A borsó származása, rendszertana 

Géncentruma Közép-Ázsiában van. Termesztésbe vétele a neolit korban i.e. 7000 és 6000 között K-Kurdisztán 

vidékén történt. A Pisum nemzetségbe tartozó borsót egységes fajnak (P. sativum) tekintjük, melyen belül 

különböző alfajokat (vad és kultúr) és ezeken belül alakköröket különböztetünk meg. 

Származása nem teljesen tisztázott. A P. sativum faj alakgazdagsága a Pisum nemzetség több ősi fajának 

kereszteződéséből, vissza-kereszteződéséből, mutációjából jöhetett létre. A ma termesztett borsók őseinek a P. 

elatius és P. fulvum fajokat is tekintették. 

A jelenleg termesztett fajták kialakulásában két alfajának volt meghatározó szerepe: 

1. ssp. arvense (mezeiborsó) 

2. ssp. sativum (hortense) (kertiborsó) 

Hazai alakkörei: 

Pisum sativum L. ssp. arvense         mezei- (takarmány) borsó 

Pisum sativum L. ssp. sativum convar. Vulgare        kifejtőborsó 

Pisum sativum L. ssp. sativum convar. Medullare        velőborsó 

Pisum sativum L. ssp. sativum convar. Saccharatum        cukorborsó 

Pisum sativum L. ssp. Elatius        vad vagy sudár borsó 

4. A borsó botanikája és fiziológiája 

Egyedfejlődése: 

1. csírázás: a kifejtőborsó 3-4°C-on, a velőborsó 4-5°C-on kezd csírázni. A kifejtőborsó a magsúly 110%-ának, 

a velőborsó 150%-ának megfelelő vízmennyiséget igényel. 

2. fejlődés: hőmérsékleti küszöbértéke 4,4°C, fagytűrés: kifejtőborsó: -3- -4°C, velőborsó: -1- -2°C 

3. optimális hőmérsékletek: 
 

növekedéshez 11-12°C 
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1. korai szakaszában: 

2. későbbi szakaszában: 

14-15°C 

virágzáshoz 15-18°C 

éréshez 18-20°C 

1. hőösszegigénye tenyészidőben: száraz borsó: 1300-1600 °C, konzervipari zöldborsó 600-960°C 

2. max vízigény a virágzás és hüvelykötés idején jelentkezik 

A borsó alakkörök jellemző tulajdonságai 

Kifejtő borsó (convar. vulgare) 

1. éretten sima héjú 

2. hántolható 

3. igénytelenebb 

4. cukortartalma hamar keményítővé alakul 

5. felhasználása: zöldborsó, hántolás, takarmány (abrak, szálas) 

Velőborsó (convar. medullare) 

1. éretten töpörödött, szögletes 

2. nem hántolható 

3. környezeti igénye nagyobb 

4. zsengeségét hosszan megtartja 

5. magasabb cukor- és víztartalom 

6. felhasználása: konzervipar, hűtőipar, frissen 

Cukorborsó (convar. saccharatum) 

1. hüvely belsejéből hiányzik az ezüsthártya 

2. nem gépesíthető, hüvelyesen fogyasztják 

3. korlátozottan termesztjük 

Gyökér: orsó alakú főgyökér-rendszer (60-100cm). 

Szár: elheverő dudvaszár (30-150cm), szögletes, csavarodott, sima, hamvas. A kifejlett szár belül üreges. 

Levélzet: párosan szárnyasan összetett, szórt állású, csúcsban kaccsá módosul. Az afila vagy Leafless típusú 

borsóknál a levelek nagy része kaccsá alakul. A szár nóduszaiból két nagy pálhalevél fejlődik. 

Virágzat: levelek hónaljából induló fürt, kettesével-hármasával elhelyezkedő fehér v. lilás pillangós virágokkal, 

öntermékenyülő. Virágnyílás előtt, kisebb mértékű idegenmegporzás előfordulhat. 

Termés: A termő (hüvely) egyetlen termőlevélből differenciálódott, a cukorborsó kivételével belül vastag 

pergamenréteg borítja a hüvely belső felületét.A hüvely alakja fajtabélyegtől függ, hossza 5-15 cm, 5-10 

maggal. 
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Mag: változatos alakú, nagyságú és színű. Kifejtő borsó: mag éretten gömbölyű, hántolható gyorsan lisztesedik, 

vénül. Színe éretten sárga vagy zöld. Velőborsó: mag éretten ráncos, benne sok cukor van, a vizet lassan adja le 

és lassan lisztesedik. Borsónál faji probléma, hogy nincs dormanciája, nedvesség hatására azonnal csírázik. 
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5. Biológiai alapok 

Nemesítési célkitűzések 

1. betegség (fuzárium) ellenállás 

2. gépi arathatóság (jó állóképesség, afila) 

3. hüvelyek magas elhelyezkedése 

4. hüvelyek könnyű csépelhetősége 

5. új: „Maro-type”, szögletes maggal, érés után víz hatására újra puha lesz, mint a konzervipari zöldborsó 

Talajigény 

1. jó vízgazdálkodású 

2. jó mész- és humuszellátottság 

3. semleges vagy enyhén lúgos kémhatás: 6,5-8 pH 

Legkedvezőbb talaja: 

1. löszön kialakult meszes, mészlepedékes csernozjom 

2. más középkötött semleges talajok is megfelelőek 

Nem megfelelő: 

1. savanyú, kötött, hideg, vízállásos réti, homok és láp talajok 
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A borsó intenzív körülményeket igényel. 

Éghajlatigény 

Mérsékelt égöv növénye, 90- 110 napos tenyészideje alatt érzékeny a megvilágítás hosszára, napszakokra, fény- 

és hőviszonyokra. Hosszúnappalos növény, az átlagos időjárású évek megfelelőek számára. 

Kritikus fejlődési szakaszok 

Kedvező, ha a március átlagosnál melegebb és kevés a csapadék (korán tavaszodik, időben el tudják vetni). 

Késői kitavaszodás vagy késői vetés esetén a vegetatív fejlődés lerövidül, rövid hajtásai lesznek, kevés emeleten 

hoz virágot, ez terméscsökkenéshez vezet. A tavasz további részében viszont átlagos (hűvösebb) időjárás 

optimális. Május 1-25 átlagos csapadék és hőmérséklet esetén 3 hétig virágzik, ha május forró, a virágzás 

lerövidül, kevés virág fejlődik. 

A borsó fontosabb termőtájai 

 

6. Termesztési tényezők 

Vetésváltása 

Rövid tenyészideje és tavaszi vetése miatt a vetésszerkezetbe jól beilleszthető. 

1. az előveteményre kevésbé igényes. 

2. önmaga után 4 évig nem termeszthető 

3. más pillangós után sem (gümőképződés gátolt) 

Legjobb előveteményei: őszi kalászosok, len, mák, burgonya 

Közepes előveteményei: kukorica, silókukorica, vetőmag kukorica 
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Rossz előveteményei: késői betakarítású növények (cukorrépa), nagymennyiségű szármaradványt visszahagyó 

növények, gyomirtószer-maradványt visszahagyó növények 

A borsó kiváló előveteménye a búzának 

1. 1,0-1,2 t/ha terméstöbblet, ~30kg/ha N-gyűjtés 

2. korán lekerül, sekélyen gyökerezik 

3. könnyen bomló jó C:N arányú szármaradvány 

4. kevés vizet fogyaszt 

A gyakorlatban legtöbbször két kalászos között termesztjük. 

Hatása a talajtermékenységre 

Talajvédő (erózióvédő) hatás: rövid tenyészideje miatt a talajt kevéssé védi, termőterülete lejtős talajon 

fokozottan erózióveszélyes lehet. 

Hatása a talaj szerves anyag mérlegére: gyökérzete viszonylag kis mennyiségű, nem mélyre hatoló, de szűk C/N 

(20:1) arányú, könnyen bomló. Kis mértékben „humuszgyarapító” növény. A termesztése a talajban 

mérsékeltebb szerves-C növekedéssel jár, (160-240 kg/ha). 

Vízgazdálkodása 

Vízigényes, szárazságtűrése gyenge, de rövid tenyészideje miatt, viszonylag sok vizet hagy a talajban. 

Talajelőkészítés 

Kora tavaszi vetésű növények talajművelési rendszerét alkalmazzuk. Követelmény: az őszi mélyművelés 

elmunkálással és korán előkészített magágy. Fontos az őszi-téli csapadék megőrzése. Hagyományos őszi szántás 

(30-35 cm), mélylazítással kombinált szántás (18-22 cm). 

Korai betakarítású, kevés tarlómaradványt visszahagyó elővetemény után: 

1. tarlóhántás + zárás 

2. tarlóápolás + zárás 

3. őszi szántás elmunkálással 

4. tavaszi talajegyengetés, magágykészítés 

Késői betakarítású, sok tarlómaradványt visszahagyó elővetemény után: 

1. szármaradvány aprítása, talajba keverése 

2. őszi szántás, elmunkálással 

3. tavaszi talajegyengetés, magágykészítés 

Konzerváló művelés: hazánkban nem szokásos. 

Tápanyagellátása 

A szárazborsó 1t föld feletti terméssel az alábbi tápanyagokat veszi fel a talajból (kg/t): 
 

N CaO P2O5 MgO K2O 

60 32 17 6 35 
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A borsó jó kultúrállapot esetén a N-ből 50%-ot, kedvezőtlen esetben 20-30%-t gyűjthet. A légköri nitrogén 

megkötése a 4-5. héten indul meg addig csak a talaj N-tartalmát használja. Ezért és az időjárási 

bizonytalanságok miatt mindenképpen szükség van N-trágyázásra is. 

A talajban lévő tápanyag csak jó kultúrállapotú talajban, valamint a technológiai fegyelem betartása mellett 

hasznosul megfelelően. 

Tápanyagellátás intenzív termesztésnél: 

A N műtrágyát magágykészítés előtt, a foszfort és káliumot az őszi szántás előtt jutassuk ki. A N-műtrágya 

adagját a talaj termékenysége függvényében határozzuk meg. Jó kultúrállapotú talajon 1 t termésre a közepes 

ellátottsági szint 50%-át számítjuk, rosszabb talaj esetén ezt 25-35%-kal megnöveljük. 

Talajvizsgálati adatok hiányában az alábbiak szerint műtrágyázhatunk: 

A borsó kálium és mészigényes növény, a meszet az őszi szántás előtt juttassuk ki. Istállótrágyára nem igényes. 

A borsó a mikroelemek közül molibdén, mangán és bórhiányra érzékeny. 

Trágyázás extenzív termesztésnél: 

Extenzív (és ökológiai) gazdálkodás esetében a N-trágyázástól eltekinthetünk. 

Vetés 

A vetés a borsótermesztés egyik legkritikusabb művelete, melynek lényege, hogy a biológia határok között 

minél korábban, egyenletes mélységben, fajtánként optimális csiraszámmal végezzük. A korai, kisebb termetű 

fajtákat sűrűbbre, a késői, nagyobb termetűeket ritkábban vetjük. 

Optimális vetésidő: ahogy a talajállapot és az időjárás engedi, ha lehet már február végén, de márciusban 

mindenképpen (néha csak április elején lehet). Sorrend: először a kifejtőborsót, majd a velőborsót vetjük, mivel 

az utóbbi hőigényesebb. Ha hirtelen tavaszodik fordítva, velőborsót vetjük először. 

A vetés paraméterei: 

Csíraszám: (típustól függően)> 1 millió/ha (200-320 kg vetőmag tényleges mennyisége) 

1. korai: 1,3-1,5 millió/ha 

2. középérésű: 1,1-1,3 millió/ha 

3. késői: 1-1,2 millió/ha 

4. gabona sortávra: 12-15,4 cm 

5. vetésmélység: 6-8 cm 

6. tőtávolság: 6-8 cm 

Zöldborsók vetése: 

Régen eltérő időpontokban történő vetéssel biztosították a szakaszos érést. Ez a későbbi időpontokban vetett 

szakaszoknál sok esetben a késői vetés hátrányait okozta. Ma eltérő tenyészidejű fajtákat vetünk az optimális 

kora tavaszi időben. 

Az eltérő fajták hőösszigényei: 

1. korai fajták:        600-720°C 

2. középérésű fajták:        720-820°C 

3. kései fajták:        820°C felett 

A borsóvetés útmutatója 
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Megnevezés Értékszámok Megjegyzés 

Vetési idő II. 25-III. 31. A kifejtő borsót korábban, a velőt 

később, ill. fajta-csoport szerint 

megosztva 

Sortávolság 12 vagy 15,2 cm 
 

Vetésmélység 5-8 cm 
 

Csíraszám vetéskor 0,8-1,3 millió Terméshozó növény átlagosan: 70-

80% 

Ezermagtömeg 150-33 g 250 g felett nagy szemű 

Ø 7 mm-nél nagyobb 

Csírázóképesség 80%, legalább 180-250 g közepes 

Ø 6-7 mm 

Tisztaság 99,0 legalább 180 alatti kis szemű 

Nedvességtartalom 14,0% legfeljebb Ø 7 mm-nél nagyobb 

Öntözés 

Vízigénye: 380-400 mm, vízfelhasználása kedvezőtlen, a transpirációs koefficiens 650-700 mm/kg szárazanyag. 

1. kezdeti fejlődés: egyenletes vízellátást kíván, ezt a talaj biztosítja. 

2. virágzáskor: mérsékelten meleg csapadékos időjárás kedvező számára 

3. hüvelykötés: a maximális vízellátást igényli 

A szárazborsót általában nem szükséges és gazdaságos öntözni, a téli csapadék elég a terméshez. Zöldborsót 

mindenképpen érdemes öntözni. 

Módja: esőszerű öntözés 30-40 (50) mm-es víznorma. 

Időpont: 

1. április harmadik dekádja-május eleje 

2. június elején-közepén 

Terméstöbblet: 40-50% 

Növényvédelem, növényápolás 

Gyomok elleni védelem 

A borsónak gyenge a gyomelnyomó képessége, különösen az alacsony fajták esetében. Ezért többnyire 

kombinált vegyszeres védekezésre (presow. preem., postem.) lehet szükség. Vetés előtt a gázhatású szereket be 

kell dolgozni a talajba, vetés után elegendő talajfelületre kijuttatni a gyomirtó szert. Figyelni kell a 

bemosódásból adódó fitotoxicitás veszélyére. Ha az első két kezelés sikeres, akkor a taposással járó 

postemergens kezelésre nincs szükség. 
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Káros gyomnövényei: 

1. Aprószulák        (Convolvulus arvensis) 

2. Mogyorós lednek        (Lathyrus tuberosus) 

3. Csattanó maszlag        (Datura stramonium) 

Ezektől, a gyomoktól a borsónak gyakorlatilag mentesnek kell lennie! 

További terméscsökkentő gyomok: 

1. Hélazab        (Avena fatua) 

2. Vadrepce        (Sinapis arvensis) 

3. Repcsényretek        (Raphanus raphanistrum) 

4. Disznóparéjfélék        (Amaranthus sp.) 

5. Fekete ebszőlő        (Solanum nigrum) 

6. Libatopfélék        (Chenopodium sp.) 

Április végétől egyéb gyomfajok is terméscsökkentők lehetnek. 

1. Szikfűfélék        (Matricaria spp.) 

2. Pipitér        (Anthemis spp.) 

3. Ragadós galaj        (Galium aparine) 

4. Kakaslábfű        (Echinochloa crus-galli) 

5. Évelők: 

A borsó betegségei 

Vírusok 

1. Borsó mozaik vírus        (PMV) levéltetű vektor 

2. Borsó enációs mozaik vírus        (PEMV) levéltetű vektor 

3. Borsó maggal átvihető mozaik vírus        (PSGMV) 

Védekezés: vektorok ellen, egészséges mag. 

Baktériumos betegségek 

1. Baktériumos zsírfoltosság        (Pseudomonas phaseolicola) 

Gombás betegségek 

1. Borsóragya        (Ascochyta pisi) (esős időszakban, öntözés után) 

2. Fuzáriumos tőhervadás        (Fusarium oxysporum) 

3. Fuzáriumos gyökér- és szárrothadás        (Fusarium solani) 

4. Borsórozsda        (Uromyces pisi) (Euphorbia fajok terjesztik) 

5. Borsó lisztharmat        (Erysiphe pisi) (nyári melegben) 
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6. Borsó peronoszpóra        (Peronospora pisi) (kelés után) 

Védekezés: a vetőmag csávázása, fertőzésmentes vetőmag használata. 

Állati kártevők: 

1. Zöld borsótetű        (Acyrtosiphon pisum) 50% terméskiesés is! 

2. Borsózsizsik         (Bruchus pisorum) raktári gázosítás 

3. Sávos csipkézőbarkó        (Sitona lineata) (fiatal növényen) 

4. Borsó csipkézőbarkó        (Sitona crinita) (fiatal növényen) 

5. Borsómoly        (Cydia nigricana ) (Termést tönkreteszi, rágás, ürülék) 

6. Akácmoly        (Etiella zinckenella) (Termést tönkreteszi, rágás, ürülék) 

7. Borsótripsz        (Kakothrips robustus) 

8. Borsóormányos        (Tychius quinquepunctatus) 

9. Bagolylepkék lárvái        (Mamestra sp., Heliotis maritima, Autographa gamma) 

10. Talajlakó kártevők (drótféreg, mocskospajor, cserebogár pajor) (talajfertőtlenítés) 

11. Egyéb kártevők: nyúl, fácán, galamb 

Rágó és szívó kártevők ellen okszerű vegyszeres védekezést folytatunk. A zöldborsónál rövid idejű szereket (2-

3 nap) alkalmazzunk. 

Érés, betakarítás 

Szárazborsó betakarítása 

Hazai körülmények között a betakarítás június vége és július közepe között szokott végbemenni. A korai fajták 

megelőzik a búza aratás kezdetét. 

Betakarítás módja: 

1. kétmenetes (rendre-aratás): ma már nem alkalmazzák 

2. egymenetes: teljes érésben (18-20%-os nedvességtartalomnál) fele veszteség 

Betakarítás eszköze: 

1. borsóadapterrel felszerelt gabonakombájn 

2. száremelőkkel, gumiverőlécekkel, talajkopírozóval felszerelve 

14%-os nedvességtartalom felett szárítani (lassú, kíméletes) kell. Szalmája almozásra, vagy juhok 

takarmányozására lkalmas. 

Zöldborsó betakarítása 

Betakarítása a száraz borsónál is gondosabb munkát igényel. Fontos a jó szervezés, pontos időzítés. 

Szokásos ideje: június 1. és július 10. között 30-35 munkanap. 

A betakarítás optimális időpontját a konzervipar finométerrel (F°), a hűtőipar tenderométerrel (T°) határozza 

-3) 

A feldolgozóipar igénye: 35-50 F° (35 F° alatt a borsó nagymértékben roncsolódik). A betakarítást célszerű a 

legnagyobb tömeg elérése után, de még kellő zsengeség mellett elvégezni. 
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A zöldborsó betakarításnak eszköze: 

1. kétmenetes vontatott cséplőgép (napi teljesítmény: 4 ha) 

2. egymenetes betakarítógép (napi teljesítmény: 12 ha) 

A borsó a betakarítás után tovább érik, „öregszik”. Ennek mértéke meleg, száraz időben 3-5 F° is lehet. Ezért 

rövid időn belül át kell adni a feldolgozónak. A korai fajták előnye: a gyár folyamatos ellátása, biztonságos 

termés, korai lekerülés, másodnövény. Késői fajták előnye: 30%-al nagyobb potenciális termés, de csak 

csapadék esetén. 

7. A borsó minősége 

A szárazborsó minősége 

Fehérje: 22-28% (velő 1-2%-kal nagyobb, mint kifejtő). Kedvező esszenciális aminosav-tartalom. Szénhidrát: 

53-60%. Olaj: 1,5-1,9%. 

A zöldborsó minősége 

1. Zsengeség 

2. Sérülés 

3. Szennyezettség (kártevők, gyommag, vegyszer) 

4. Szín 

A zöldborsó éréscsoportjai 
 

Éréscsoport Hőegység [°C] Potenciális 

termőképesség [%] 

Javasolt arány 

Korai 600-720 100 30-35 

Középérésű 720-820 115 40-45 

Későérésű 820 felett 130 30-35 

A zöldborsó zsengeségének mérése 

1. Tenderométer zsengeség (T°) (hűtőipar) 

A        110 T°-ig 

AB        111-125 T°-ig 

B        126-140 T°-ig 

C        141-160 T°-ig 

1. Finométer zsengeség (F° ) (konzervipar) 

I.        37*-45 F° 

II.        45-54 F° 

III.        55-64 F° 

Osztályon kívüli        64 F° felett 
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A zöldborsó átvételi minőségi követelményei 

Hüvelyes borsó friss felhasználásra: 

I. osztály 

Hüvely: friss, feszes, ép, nem fülledt, telt, legalább 5 szemes, csak enyhe sérülések, alaki- és színhibák. Szemek: 

zsenge, lédús, de szilárd és ép, mérete a teljesen kifejlett méreténél kisebb, de a félnél nagyobb. 

II. osztály 

Hüvely: kevésbé friss, de nem fonnyadt, csak olyan külső sérülések, melyek nem befolyásolják a szemek 

épségét, nagyobb alak- és színhibák lehetnek. Szemek: enyhe alak- és színhiba, sérülés lehet, kissé keményebb 

lehet. 

Gyorsfagyasztásra: 

Cséplés után 4 órán belül hűtőházba kell kerülnie. Egyöntetű, fajtára jellemző szín, idegen íztől és szagtól 

mentes. Megfelelő zsengeségű. Zsengeség: tenderométerfokban (T°). 

Konzervnek: 

Friss, ép, tiszta egészséges, nem fülledt. Kártevőt, mérgező gyommagot nem tartalmaz. Zsengeség: 

finométerfokban (F°) 

8. A vetőmag termesztése 

Éghajlatunk kiválóan megfelel a vetőmagtermesztésre. Éves szükségletünk 11-15 ezer tonna, melyet 5000-7000 

ha-on állítunk elő. A vetőmagtermesztés a legjobb kultúrállapotú talajokon történjen olyan táblán, ahol az előző 

2 évben hüvelyest vagy herefélét nem vetettek. 

A vetés sortávolsága: 12-15,4 cm, 10-15 méterenként 30-36 cm-es szelektáló utakat hagynak. Tőszám: elegendő 

a 0,8-0,9 millió csíra. 

Szelektálás: célja: mind a mechanikai keveredésből származó, mind a biológiai eredetű, idegen típusú egyedek 

eltávolítása. A szelektálásra a borsó különböző fenofázisában kerül sor. 

1. szelektálás: a borsó 10-15 cm-es állapotában kell végezni 

2. szelektálás: virágzás-hüvelykötéskor történik 

3. szelektálás: érés előtt végezzük 

Szemlék ideje: virágzáskor, zöldhüvelyes állapotban, érés kezdetén. 

Betakarítás: teljes érésben, egymenetben. 
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Chapter 6. A szója integrált 
termesztése 

1. A szója jelentősége 

A Földön az ötödik legfontosabb növény, vetésterülete 80 millió ha, termésátlaga: 1,8-2,2 t/ha. Fő termelők: 

USA (50-55%), Brazília, Argentína, Kína. EU: 350-480 ezer ha, 2,8-3,1 t/ha termésátlaggal. A világon 

olajnövényként tartják számon, nálunk a fehérje növényekhez soroljuk. 

Hazánkban a XIX. század 70-es éveitől, Haberlandt Frigyes 1873-ban 20 változattal kezdte meg honosítását. 

Nagyobb területen történő termesztése Fáber Sándor munkásságának köszönhetően 1930 körül kezdődött meg. 

Vetésterülete folyamatos nőtt, a II. világháború alatt 37 ezer ha-on termesztették. A ’80-as években újraindított 

fehérje programkövetkeztében 1988-ra 66 ezer ha-ra nőtt a termőterülete. Ma 25-29 ezer ha-on termesztjük (2,0-

2,5 t/ha). Magas fehérje- (~40%) és olajtartalom (~20%). A fehérje- és olajtartalom között negatív korreláció 

van. 

Felhasználása 

1. magas fehérje tartalma, aminosav összetétele közel áll az állati fehérjékhez 

2. élelmiszerként: húspótló, tej, főzelék, keksz, lecitin, margarin, extrahált szójadara, szójaolaj, szójaliszt, 

texturált szójafehérje (TSP) konzerviparban. 

3. takarmány: abrak (hőkezelés), zöldtakarmány (keverékekben), olajpogácsája, extrahált szójadara, silózás: a 

hüvelyek kifejlődésekor 

4. ipar: festék-, kence-, linóleum-, celluloid-, szappan- alapanyag, stb. Olaja lassan száradó 

5. nyers szójában: tripszin és lipáz inhibítor található, ezért csak hőkezelés után emészthető 

2. A szója származása, rendszertana 

1. Származás: DK- Kína (Mandzsúria), Ljaohi-Szungari folyók medencéje. Már ie. 5000-3200-ban 

termesztették. Innen terjedt el Japánba, Koreába, Indiába, majd 1640 körül Európába. 

2. Glycine nemzetség, Soja alnemzetség 

3. a szójának (Glycine max) 6 alfaja (ökotípusa) van 

4. őse: G. soja szőlőszerűen futó, 1 éves növény, melyből az ember szelektálta a kultúrszóját 

A kultúrszója egyéves, önbeporzó, vadon nem fordul elő. Az egész növényt erős szőrzet borítja. 

3. A szója botanikája és fiziológiája 

Gyökérzete150-250 cm mélyre hatol, orsó alakú főgyökére van, melyen 4 sorban mellékgyökerek találhatóak. 

Fajspecifikus baktériuma: Rhizobium japonicum. Szára 60-150 cm magas, kezdetben dudvás, majd elfásodik. 

Növekedése lehet determinált (nálunk ez), vagy interdeterminált. Levelei hármasan összetettek. Virágzata fürt, 

3-8 db a nóduszokon képződő öntermékenyülő virágokkal, melyekből csak 1-4 db marad, a többi lehull. 

Termése hüvely, 1-4 maggal (különböző színű lehet). EMT: 120-200g. 
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Szója (Bíró Krisztina rajza) 

4. Biológiai alapok 

Nemesítési célkitűzések 

1. nagy termőképesség és zöldhozam 

2. termésbiztonság, ökostabilitás 

3. betegség-, kártevő-ellenállóság 

4. jó állóképesség 

5. érésre levelek lehullása 

6. pergésmentesség 

7. magas fehérje és olajtartalom 

Fajtahasználat 

Viszonylag jó a fajtakínálat (2009: 45 db) 4 tenyészidő csoportból: 
 

Éréscsoport 
 

Tenyészidő Hőösszigény 
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Igen korai 00 80-100 nap 2000-2400°C 

Korai 0 100-120 nap 2300-2700°C 

Középérésű I. 120-140 nap 2600-3000°C 

Késői II. >140 nap 2700-3200°C 

Hazánkban főleg korai és középérésűt termesztünk. 

5. Termőhely igénye 

Alkalmazkodó képessége közepes, jó kultúrállapotú talajt, intenzív termesztéstechnikát igényel. 

Termésátlag ingadozás okai lehetnek 

1. ingadozó vízellátás 

2. virágzás idején túlságosan magas a hőmérséklet (30-35 °C) 

3. alacsony légnedvesség 

Talajigény 

1. jó víz- és tápanyaggazdálkodású talaj 

2. középkötött és kötött talajok 

3. legjobban a mélyrétegű vályog és a lazább szerkezetű talajokat szereti 

4. a talajok mésztartalmával szemben kevésbé igényes 

5. 6-7 pH közötti erdőtalajon is termeszthető, fontos azonban a meszezés 

6. a talajból a vizet és a tápanyagot nagymértékben kihasználja 

7. szélsőséges talajtípusok, sovány homoktalajok, szikesek nem alkalmasak termesztésére 

Éghajlatigény 

1. 2200-2500 °C hőösszeg 

2. 300-350 mm csapadékösszeg 

3. transzspirációs koefficiens: 700-800 l víz /1 kg szárazanyag 

4. meleg párás klímát és jó vízellátottságot igényel 

5. május-októberi időszak csapadékellátottsága befolyásolja a fehérjetartalmat, az olajtartalmat és az 

ezermagtömeget 

6. a fehérjetartalom nő az átlag hőmérséklet és júniusi csapadékos napok számának növekedésével 

7. az ezermagtömeg az augusztusi magas hőmérséklet és napfénytartam hatására csökken, de az augusztus-

szeptemberi légnedvesség növekedés hatására emelkedik 

8. a szója eredetileg rövidnappalos növény, ezért a mérsékelt övre megvilágítás-közömbös fajtákat kellett 

nemesíteni 

6. Termesztési tényezők 
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Vetésváltása 

Késő tavaszi vetése miatt nem túlzottan igényes az előveteményére. Fontos, hogy még ősszel jó talajelőkészítés 

legyen elvégezhető. 

Elővetemény igénye 

Elméletileg önmaga után is vethető lenne, de kórtani okok és a rezisztens gyomok felszaporodása miatt jobb a 

váltás. 

1. jó elővetemények: őszi-, tavaszi kalászosok 

2. közepes vagy vitatott elővetemények: kukorica 

3. rossz elővetemények: napraforgó, repce, szója, más hüvelyes, pillangós 

Hatása a talajtermékenységre 

Talajvédő (erózióvédő) hatás: Tág térállása miatt főként a tenyészidőszak elején területe fokozottan 

erózióveszélyes. 

Hatása a talaj szervesanyag mérlegére: 

1. gyökérzete mélyre hatoló, kedvező C/N arányú, szára elfásodó, nehezen bomló 

2. a „humuszgyarapító” növények között tartjuk számon 

3. termesztésével mintegy 160-240 kg/ha szerves-C bevitelével számolhatunk 

Vízgazdálkodása 

1. részben talajzsaroló növénynek is nevezhetjük, mivel a víz- és tápanyagkészletet nagymértékben kihasználja 

Talajelőkészítés 

1. hagyományos: mélyművelést igényel, de mélyítő szántás nem jó, inkább lazítás (40-60 cm altalaj lazítás). 

Fontos a nedvesség megőrzése! 

2. konzerváló művelés lehetősége: 

A hagyományos talajművelési rendszer 
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Tápanyagellátása 

Tápanyagigényes növény, nagy fajlagos tápanyagtartalommal. 1 t terméssel járó tápanyagfelvétel (kg/t): 
 

N CaO P2O5 MgO K2O 

62 42 37 9 51 

N szükségletét jó talaj és elővetemény, valamint Rhizóbium-oltás esetén N gyűjtésével is biztosítja. Késői 

elővetemény és az oltás elmaradása esetén viszont az egyébként számított N-igény kb. 1,7-szeresét adjuk. A N 

túladagolása azonban terméscsökkentő lehet. 

Extenzív termesztésnél 

1. külön N-műtrágyát nem adunk 

2. P és K műtrágyát csak a szükséges minimális mértékben 

Intenzív termesztésnél 

1. minden esetben mag-, vagy talajoltás és magágy készítésnél kb. 40 kg/ha N-adag szükséges az éhezési 

szakasz áthidalására 

2. jó PK ellátottság biztosítása az egész tenyészidőben. 

Vetés 

Közvetlenül a vetés előtt történjen meg a Rhizobium oltószer kipermetezése, amelyet azonnal be kell munkálni 

a talajba. Alternatív megoldást jelent a magoltás, ekkor a baktériumkultúrát, mint „csávázószert” használjuk, ez 

esetben fungicides csávázást ne alkalmazzunk. 

Optimális vetésidő 

1. április 15-30. körül 

2. az ország melegebb vidékein: április 15-20. 

3. az északi hűvösebb részeken: 1-2 héttel később, mikor a talaj hőmérséklete tartósan eléri a 8°C-ot 
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A vetés paraméterei 

1. Sortávolság:        24-50 cm 

2. Vetésmélység:        2-4 cm 

3. Csírázóképesség:        >80% 

4. Csíraszám:        550-650 ezer db/ha (tenyészidőtől függően) 

5. Önritkulás:        15-25% 

6. Ezermagtömeg:        120-200 g 

7. Szemenként vetőgéppel, kb. 90-100 kg/ha a magszükséglet 

Növényvédelem, növényápolás 

Gyomnövényei 

A legveszélyesebb gyomnövényei: 

1. Kakaslábfű        (Echinochloa crus-galli) 

2. Muharfélék        (Setaria spp.) 

3. Köles        (Panicum miliaceum) 

A tenyészidőszak második felében a növényállományok fölé leggyakrabban a T4-es kétszikűek nőnek, melyek 

közül a legjellemzőbbek: 

1. a disznóparéjfélék        (Amaranthus spp.) 

2. a libatop        (Chenopodium album) 

3. a parlagfű        (Ambrosia elatior) 

A szártarackosok (G1) közül az alábbiak jelenthetnek problémát: 

1. a tarackbúza        (Agropyron repens) 

2. a fenyércirok        (Sorghum halepense) 

3. a nád        (Phragmites communis) 

A gyökértarackosok (G3) közül: 

1. az acat (Cirsium arvense )megjelenésére szinte minden táblán  kisebb-nagyobb foktokban  számíthatunk. 

Kártevői 

Talajlakó polifág kártevők 

Gerincesek: őz, nyúl, fácán, mezei pocok 

Rovarok: 

1. csipkéző bogarak 

2. barkók 

3. atkák 

4. levéltetvek 
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5. poloskák 

6. bagolylepkék 

7. Hollóbogár 

8. Akácmoly        (Etinella zinkenella) 

Öntözés 

Vízigényes növény, öntözéssel 60-100%-os többlettermés érhető el. Vízigénye a különböző fejlődési fázisokban 

eltérő. 

Legkritikusabb szakaszok: 50-60 mm-es vízadagokkal, 2-4 alkalommal öntözzünk 

1. csírázás-kelés 

2. hüvelykötődés-magtelítődés 

A levegő páratartalma befolyásolja a termés mennyiségét (legnagyobb termések 85-90% páratartalom között). 

Az öntözés a fehérje mennyiségét csökkentheti, az olajat növeli. 

Érés, betakarítás 

1. zöldtakarmánynak: csúcsi virágzás után kaszáljuk és szecskázzuk 

2. silózáshoz: augusztus második felében (viaszérés körül) a silókukoricához igazítva 

3. nedves tartósítás kukoricával: 28-32% nedvesség tartalomnál 

Magnak 

Viszonylag gyorsan szárad a vízleadás akár 3-5% is lehet meleg napokon. A virágzás ideje elhúzódik a 

növényeken eltérő érettségű magok találhatók. Érésgyorsítók használata indokolt lehet a késői fajtáknál. Az 

aratást a növények levelei lehullása után kezdjük meg, 14-16%-os szemnedvességnél (pergő fajtákat 16-17% 

szemnedvességnél). A betakarítás átalakított gabonakombájnnal történik. Fontos a pontos beállítás, a szója 

sérülékeny növény. Magtörés esetén a tárolás alatt a mag tápanyagai hamar bomlásnak indulnak, csökken a 

használati érték. Szárítás 12%-os nedvességtartalomra, max. 70°C-on, mivel ez a hőmérséklet lebontja az 

antinutritív anyagokat is. 

7. A növény minősége 

A különböző érésű fajták beltartalma az eltérő ökológiai és termesztési viszonyok szerint igen változékony. 

Fehérjetartalom: 31,7-43,2%, átlagosan: 40%, olajtartalom: 18,3-24,9%, átlagosan 20%, közöttük erős negatív 

korreláció van. Az olajtartalom relatíve változékonyabb. Magas az esszenciális aminosav tartalma, 40-48% a 

limitáló aminosav index. 

8. A vetőmag termesztése 

Nagy gondosságot igényel 

Elővetemény: Legjobb a kalászos. Két éven belül nem lehet: napraforgó, hüvelyes, pillangós szálas termesztése. 

Két szemle van: virágzáskor és éréskor. 

Kizáró okok: 

1. erős gyomosság (max: 3%) (mogyorós lednek, csattanó maszlag, szulák) 

2. mozaik vírusosság (max: 10%) 

3. gombás fertőzés (max: 3%) 
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4. baktériumos betegség (max: 3%) 

A növényállományt deszikkálni nem szabad, szárítási hőmérséklet 30-35 °C. 
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Chapter 7. A lucerna integrált 
termesztése 

1. Takarmánytermesztésünk jellemzése 

Takarmányok csoportosítása 

Tömegtakarmányok: 

1. nagy tömeget adó zöldtakarmányok, szénafélék, szalma, gabonapelyva 

2. lédús takarmányok (répa, tök, stb.) 

3. erjesztésipari melléktermékek 

Főleg kérődzők és lovak, kisebb mértékben sertések takarmányozására. 

Abraktakarmányok: 

Növényi magvak és ezek őrleményei, állati eredetű lisztek, zsenge zöld növények lisztjei. 

1. elsősorban sertések és baromfiak részére 

2. kérődzők és lovak részére a tömegtakarmány kiegészítésére 

Szántóföldi tömegtakarmányok jellemzői: 

1. a kérődző állatok közvetlenül (zölden) vagy tartósítva (erjesztés, szárítás) fogyasztják, viszonylag nagy 

tömegben és szántóföldön termelik őket 

2. viszonylag alacsony koncentrációban tartalmazzák a tápanyagokat, de alapvetően fontosak tápértékük, 

étrendi hatásuk, vitamin- és ásványi anyag tartalmuk miatt 

3. termesztésükre azért van szükség, mivel a rétek és legelők a folyamatos ellátást nem tudják biztosítani, 

továbbá nagy részben istállózó állattartást folytatunk 

4. termőhelyi adottságaink és gyakran szélsőséges időjárásunk miatt a „több lábon állás” céljából sok növényfaj 

és -társítás takarmánycélú termesztésére került sor, ezek jelentősége mai viszonyaink között eltérő 

Szántóföldi tömegtakarmányok csoportosítása takarmányozási értékük alapján: 

1. Szálastakarmányok 

• Pillangós szálastakarmányok, (lucerna, vöröshere, baltacím, tarka koronafürt, somkóró, egyéb herefélék, 

görögszéna, szarvaskerep, bükkönyök) 

• Egyéb szálastakarmányok 

• Tavaszi vetésűek: (tavaszi keverékek, repcék, szudánifű, facélia, mohar, csalamádék) 

• Nyári másodvetésűek 

• Őszi vetésűek (őszi keverékek, csalamádék) 

2. Lédús takarmányok (répák, takarmánytök, takarmánykáposzta) 

3. Siló takarmányok (silókukorica, silócirok) 

Hazai tömegtakarmány termesztésünk néhány adata 
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Jelenleg kb. 350 ezer ha-on folyik hazánkban takarmánytermesztés. 1990 előtt területe 500 ezer ha felett volt. 

Lucerna: 

        2004: 155 ezer ha; 6,07 t/ha átlagterméssel 

        2006: 146 ezer ha; 4,93 t/ha átlagterméssel 

Silókukorica és csalamádé: 

        2004: 108,1 ezer ha; 28,84 t/ha átlagterméssel 

        2006: 90,1 ezer ha  28,3 t/ha átlagterméssel 

Őszi takarmány keverékek 

        2004: 2,8 ezer ha; 15,2 t/ha átlagterméssel 

        2006: 0,95 ezer ha; 12,5 t/ha átlagterméssel 

Tavaszi takarmány keverékek 

        2004: 2,3 ezer ha; 13,3 t/ha átlagterméssel 

        2006: 1,6 ezer ha; 12,6 t/ha átlagteméssel 

Állatállományunk változása az utóbbi években 
 

Év Szarvasma

rha 
Sertés Juh Ló Baromfi    

Bika Tehén Kan Koca Kos Anyajuh    

1990 1571 630 8000 624 1865 - 76 31121 

1995 928 421 5032 436 977 741 71 31458 

2000 805 380 4834 348 1129 897 75 30716 

2001 783 368 4822 343 1136 849 60 34343 

2002 770 362 5082 381 1103 854 63 32206 

2003 739 350 4913 327 1296 956 62 37502 

2004 723 345 4059 296 1397 1088 67 32814 

2005 722 343 4194 295 1419 1099 66 40634 

2007 705 323 3860 262 1231 981 - 29880 

2. A lucerna jelentősége 

A lucerna a világ legjelentősebb, legértékesebb szálastakarmány növénye. Termőterülete az összes kontinensen 

mintegy 35 millió ha. Termesztése főleg a Föld mérsékelt övezeteiben folyik, a humid trópusi, szubtrópusi, 

valamint a mésznélküli savanyú és láp talajok területein nem díszlik. 
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Hazánkban először a 30 éves háborúból hazatérő zsoldosok próbálták termeszteni a Ny-i határszélen, de a 

savanyú talaj miatt sikertelenül. Sikeres honosítása Tessedik Sámuel érdeme. (Nagyszénás-Szarvas térsége, 

1768) Azóta legértékesebb szálas takarmányunk. 

Takarmányozási értéke 

Fehérje tartalma jelentős: a borsónál kétszer, szójánál másfélszer több fehérjét terem hektáronként, valamint 

jelentős a karotin tartalma is. Főleg a kérődzőknek előnyös, de az egygyomrú állatoknak is jelentős. 

Humán célú felhasználása is említésre méltó (csíra vitaminforrás, xantofill és klorofill kozmetikum adalék). 

Szerepe a talajtermékenység növelésében 

1. 30-50 t/ha szerves anyag (C:N=20:1) 

2. 100-350 kg N/ha/év gyűjtés (Rhizobium meliloti) 

3. morzsás talajszerkezet képző és drénező hatás 

4. jelentős talajvédő hatás 

Hatása a gazdálkodásra 

1. mérséklődik a peszticid terhelés 

2. jól társítható fűfajokkal 

3. szárított, bálázott termékei piacképesek 

3. A lucerna származása, rendszertana 

Származása: 

1. Elsődleges géncentruma: Kaszpi-tengertől keletre 

2. Másodlagos géncentrum: Földközi-tenger keleti medencéje 

3. Ókorban lett kultúrnövény a lovas nomád népek tevékenysége által 

4. Európába É-Afrikából került az arabok Ibériai-félszigetre történt betörésével 

5. Németországban a ciszterciták honosították meg 1730 körül 

A Medicago nemzetséghez több száz egyéves és évelő faj tartozik. Elfogadott rendszerezésük nincs, mivel 

nehezítik a sajátos biológiai tulajdonságaik: évelőség, autotetraploidia, idegentermékenyülés, spontán mutációra 

hajlamosság. 

Nálunk növénytermesztési szempontból fontos fajok: 

1. kékvirágú lucerna        (M. sativa L.) 

2. tarkavirágú lucerna        (M. varia M.) 

3. sárkerep lucerna        (M. falcata L.) 

4. komlós lucerna        (M. lupulina L.) 

A tarkavirágú lucerna a kék és sárkerep lucerna természetes kereszteződésével jött létre. Köztük csak kisebb 

alaki különbségek vannak, együttes elnevezésük: takarmánylucerna. A komlós és sárkerep lucerna mindenhol 

előfordul a természetes flórában. Más ritkább fajokkal együtt fontos állati táplálékok (vadállatok, méhalkatúak). 

4.  A növény botanikája, fiziológiája 
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Gyökere: Igen mélyre hatoló főgyökér-rendszere van (10-15 m), rajta gümők találhatók (6-8 hét múlva 

fejlődnek ki) (a M.sativa főgyökere sokkal vastagabb). A gyökértömeg 70%-a talajréteg felső 60 cm-ében van. 

Szára: Felálló vagy elfekvő dudvaszár. A hajtásrendszer kezdetben egy főszár, majd a megvastagodott szár 

eredetű raktározó szervből, a gyökértörzsből (rhizóma) egyre több hajtás fejlődik. Legtöbb tápanyag virágzáskor 

van benne (télállóság, legeltethetőség kérdése). Levél-szár arány: ~48:50 (levél 2,5-ször értékesebb). 

Levelek: Hármasan összetettek, alul szőrözöttek, fogazottak, színük fajtabélyeg. 

Virágzat: 10-30 db, fürtbe rendeződött pillangós-virágok. 85-95%-ban idegen megtermékenyítés. Vadméhek 

(legalább ezer db/ha kell.) 

Termés: Csavart hüvely, 2-8 db maggal. A mag bab vagy vese alakú, sárgás. EMT: 1,7-2,6 g (10-20% kemény-

héjúság). 

 

Lucerna (Bíró Krisztina rajza) 

A lucerna hosszúnappalos, fény-, víz- és tápanyagigényes. 

Származás szerint alakkörökbe soroljuk: 

1. mediterrán: gyors növekedés, gyenge télállóság, 2 év élettartam 

2.  

3.  
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4. Atlanti: gyors növekedés, közepes télállóság, 2-3 év élettartam, csapadékigényes 

5. Közép- és K-európai (hazai): lassabb fejlődés, de kiváló tél- és szárazságtűrés, hosszú 5-8 év élettartam 

5. Biológiai alapok 

A termesztés során kiváló tájfajták alakultak ki: 

1. Nagyszénási (államilag elismert) 

2. Szarvasi 

3. Békésszentandrási 

4. Bánkúti 

Ezek voltak a későbbi nemesítés alapjai. Grábner Emil nemesítette az első államilag elismert fajtát, az Óvári 

tarkavirágú lucernát. Az új fajták genetikai anyaga is jórészt a tájfajtákból származik. A termőképesség tovább 

nem igen növelhető, inkább egyéb tulajdonságok: 

1. betegség-ellenállás 

2. élettartam 

3. beltartalom 

4. szaponintartalam 

5. kaszálás- és legeléstűrés 

6. Termőhely igénye 

Talajigény 

Mélyrétegű, középkötött, meszes talajok szükségesek a hosszú élettartamhoz (4-6év) és a nagy élet-

teljesítményéhez (40-60t/ha széna). A talajvíz: 3-4 m alatt, a mésztartalom 1% fölött legyen, pH: 6,5-7,8. 

Optimális talajtípusa: meszes mezőségi talajok. 

Éghajlatigény 

Hazai ökotípusaink jól tűrik a szélsőségeket (-25°C, száraz körülmények). A nagy terméshez azonban sok 

csapadék kellene, (>750mm), de július-augusztusban már többnyire hiány jelentkezik. Első két kaszáláshoz 

többnyire még elég a talaj vízkészlete. A későbbiekben viszont többnyire öntözésre lenne szükség. 

Környezetigény 

Jó alkalmazkodóképességű, az országban mindenhol megterem, ahol a talaj nem korlátozó. 

7. Termesztési tényezők 

Vetésváltása 

1. elővetemény után a talaj jó kúlturállapotban maradjon 

2. elég idő maradjon a jó gyökér- és magágy készítéshez, valamint az alaptrágyázáshoz 

3. önmaga után 3-4 évig ne következzen 

4. más pillangósok után se ültessük 

5. nyárvégi telepítés előveteményei: korán lekerülők (kalászosok, repce) 
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6. tavaszi telepítés előveteményei: cirokfélék, napraforgó és túl későn lekerülő után ne következzen 

Hatása a talajtermékenységre 

Talajvédő (erózióvédő) hatás: évelősége és sűrű térközállása miatt a talajt igen jól védi, termőterülete nem 

erózióveszélyes. 

Hatása a talaj szerves anyag mérlegére: gyökérzete igen nagy mennyiségű, mélyre hatoló, szűk C/N (20:1) 

arányú, könnyen bomló. A leginkább „humuszgyarapító” növény. A termesztéséből adódó szerves-C növekedés 

jelentős (600-800 kg/ha). 

Vízgazdálkodása 

Szárazságtűrése jó, de ez igen mélyre hatoló gyökerének köszönhető. Egész éves, jó terméséhez sok csapadék 

szükséges. 

Talajelőkészítés 

Mélyen művelt gyökérágyat és kertszerű, aprómorzsás ülepedett vetőágyat igényel. A felső 50 cm-es rétegben 

semmi, a gyökér útjában álló akadály, ne legyen (mélylazítás javasolt). 

Nyárvégi telepítés kalászos után: 

1. szalma-aprítás 

2. tarlóhántás sekélyen tárcsával, gyűrűs hengerezés 

3. nedves talajon szántás (20-22 cm)+ fogas, 

4. elmunkálás ásóboronával és hengerezés 

Nyárvégi telepítés repce után: 

1. szárzúzás 

2. száraz talajon sekély-, nedvesen 10-12 cm mély tárcsázás, hengerezés 

3. tarlóápolás 

4. vetőágykészítés, vetés, hengerezés 

Tavaszi telepítés kalászos után: 

1. tarlóhántás, mélylazítás (45-50 cm), elmunkálás 

2. ápolás 

3. őszi mélyszántás, durva elmunkálással 

4. tavasszal simítózás 

5. sekély kombinátorozás, hengerezés 

6. vetés, gyűrűs hengerezés 

Tápanyagigényes növény. Fontos tápelemei: N, Ca, P, K, Mg, S, B, Mo, Mn, Zn. Trágyaigényének pontos, 

okszerű meghatározását évelősége, N-gyűjtése, sajátos termés-ritmusa megnehezítik. Az öntözetlen N-

igényének 2/3-át az öntözöttnek 1/3-át biztosítja a N-gyűjtés. 1 t szénával felvett tápelemek (kg/t): 
 

N P2O5 K2O CaO MgO 

27 7 15 35 3 
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A Rhizobium baktériumok Mg-, B-, Mo-hiányra is érzékenyek. 

Trágyázása műtrágyákkal (valamint szerves trágyákkal, ha gyommagmentes) lehetséges 

N-igény pontos becslése nehéz 

1. ha a kiadott trágya kevés átmeneti N- éhség alakulhat ki 

2. ha a kiadott trágya sok nincs N-gyűjtés 

3. a különböző növedékeknek eltérő a N-felvétele 

4. rossz, levegőtlen, hideg talajállapot esetén a N-gyűjtés akadályozott 

N fejtrágyázása 

1. a 2. évtől évente legalább egyszer szükséges kisebb adagban 

2. ha öntözés: tavasszal és 2. növedék után is. 

PK trágyázása 

1. jelentős részét telepítés előtt, vetés előtt starterként (30-50 kg/ha) 

2. később kiegészítő trágyaként is (2. év őszétől) 

A lucerna telepítése 

A telepítés módja lehet: 

1. tiszta (nyár végén mindig tisztán): a növény sajátosságainak ez felel meg legjobban 

2. takarónövényes: kiritkul, kisebb hozam, ezért csak ott javasolt ahol erózió, defláció veszélyezteti a telepítést. 

Kis csiraszámmal vetett gyorsan lekerülő növények (tavaszi árpa, borsó) javasoltak. Vetés két menetben: 

először 4-6 cm-re a takarónövény, utána keresztben a lucernát 

3. füves társítás: főhasznosítású legelőnek, rágást, tiprást bíró fűfajokkal. Kaszálónak széna, szenázs, szilázs 

készítéséhez. A lucernát és a fűmagot külön menetben vetjük. 

A telepítés ideje lehet: 

Tavasszal: mikor a talaj felső 4-5 cm rétege 7-8°C-os (március). Előnye a biztos kelés, hátránya az évi kis 

hozam. 

Nyár végi: többnyire augusztus második fele, vége. Kockázata a bizonytalan kelés (öntözéssel biztonságos). 

Előnye a következő évi kielégítő termés. Ha a vetés szeptemberre csúszik nagy a veszélye a téli kifagyásnak. 

Vetőmag mennyisége: tavasszal: 700-900 csíra/m2, nyár végén: 30%-al több (900-1200 csíra/m2), 

vetőmagtermesztéshez ritka állomány kell: 400-500 csíra/m2. Vetés mélység: 2,5-3,0 cm. EMT: 2 g. 

Növényvédelem, növényápolás 

Sokféle gyom, kártevő és betegség károsíthatja. A takarmánylucernában virágzásig, a magtermőben magérésig 

kell védekezni. 

Védekezés formái: megelőzés, megfelelő kaszálási rend választása, vegyszeres védekezés. 

Gyomok: legveszélyesebbek. Különösen károsak: aranka félék (kis-, vagy nagy herefojtó), somkóró-, útifű-, 

vadsóska- és herefajok. 

A termés minőségét, hozamot rontó gyomok: tarackbúza, disznóparéj fajok, ürömfajok, pásztortáska, 

libatopfajok, mezei katáng, betyárkóró, árvacsalánfajok, ebszékfűfajok, keserűfű fajok, repcsényretek, vérfű, 

vadrepce, tyúkhúr, gyermekláncfű, veronikafajok. 
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Gyomok elleni védekezés módjai: 

Megelőzés: gyommentes talaj, fémzárolt mag, kellően sűrű állomány. Kaszálások: zárt állomány esetén ritkító 

hatású, a fiatal lucerna gyomirtó kaszálását kerülni kell. 

Vegyszeres védekezés lehetősége: idősebb lucernában leginkább kora tavasszal, (néhány napra besárgul, de ez 

nem baj), a késő őszi kevésbé előnyös. 

Kórokozók: 

Vírusok: Lucerna mozaikvírus (LMV) 

Baktérium: hervadás (Clavibacter michiganensi) 

Gombák: 

1. Lucernarozsda 

2. Lucerna levélragya 

3. Peronoszpóra 

4. Lucerna fenésedés 

5. Fertőző hervadás 

6. Herefélék rákja 

Kártevők: 

Polifág kártevők ellen talajfertőtlenítéssel lehet védekezni előzetes felmérés alapján. 

Zöldkártevők: ellenük a kaszálásig lebomló vegyszerek alkalmazhatók. Későbbi jelentkezés esetén már a tarlón. 

1. csipkéző bogarak (fiatal lucernán különösen veszélyes) 

2. lucerna ormányos 

3. lucerna bogár 

4. lucerna böde 

5. sároshátú bogár 

6. mezei pocok 

Generatív részek kártevői: Bimbós állapotban hosszabb hatású szerek is. Virágzásban méhkímélő szert 

alkalmazzunk késő este. 

1. lucerna poloska 

2. lucerna bimbó-gubacsszúnyog 

3. lucerna magormányos 

4. lucerna magdarázs 

Ellenük legjobb a kaszálás után védekezni. 

Öntözés 

A lucerna egyike az öntözést leginkább megháláló növényeinknek: 50-70% többlettermés. 

Az öntözővíz jó hasznosulásához szükséges: 
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1. mélyművelés 

2. kielégítő tápanyag ellátás 

3. zárt, sűrű telepítés 

4. betegséggel szemben ellenálló fajta 

Érés, betakarítás 

A túl gyakori kaszálás lerövidíti az élettartamot, csökkenti a termést. A rizóma feltöltődéséhez évente egyszer 

hagyni kell virágozni. A terméshozam a zöld bimbós-virágbimbós fázisban a legnagyobb, minősége pedig ez 

előtt a fázis előtt a legjobb. Megfelelő kaszálási rendet kell kialakítani, mely figyelembe veszi a növény 

igényeit, a tervezett élettartamot (3 vagy 4 év) és a takarmányozás szempontjait. Őszi, utolsó kaszálást olyan 

későre kell hagyni, hogy már csak minimális sarjadzás legyen, a rizóma kellően feltöltve maradjon. 

Vágásmagasság: 12-15 cm legyen. 

Felhasználási, tartósítási módok 

Zöldlucerna: rövid fonnyasztás után szálasan vagy szecskázva. 

Széna: szárítás 84%-os szárazanyag-tartalmúvá (levélpergés, karotin csökkenés). A szárítás ideje csökkenthető, 

ha van hideg-, vagy meleglevegős kazal utánszárító. 

Lucernaliszt: egy- vagy kétmenetes betakarítás és szecskázás után 700-900°C-on szárítás, őrlés, pelletálás. 

Minőség legjobban megmarad, de magas az energiaigénye. 

Szilázskészítés: csak adalékanyagokkal (pl. kukoricadara). 

Szenázskészítés: 40-50% szárazanyag-tartalomig előfonnyasztják, majd silótérbe hordják vagy fóliás bálázóval 

nagybálákká formázzák. 

8. A növény minősége 

A lucerna beltartalma 

Zöld présnedvéből magas biológiai értékű fehérjekoncentrátum készíthető. Jelentős Ca és vitaminforrás (B1, B2, 

B6, C, K), további fontos anyagokat tartalmaz: béta-karotin, xantofill, egyszerű és összetett cukrok. Negatív 

hatású szaponin tartalma (összetett glükozida), mely monogasztrikus állatoknál antinutritív hatású. A szaponin 

tartalom 1% körüli, de a szaponin-mentes fajtában (Sapko v. Sinesap) 0,1%. 

Széna minősítése 

Lucernaszéna bimbózáskor betakarítva: 

1. 15-17% nyersfehérje 

2. 30-60 mg/kg karotin 

3. 400-500 NE/kg D vitamin 

4. 18-20% rost 

Veszteségek: (akár 60-70% is lehet!) 

1. légzési veszteség: 4-5% 

2. mechanikai veszteség: 6-10% 

3. levélpergési veszteség: 10-20% 

4. kilúgozási veszteség: 15-20% 
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5. erjedési veszteség (kazal): 5-10% 

9. A vetőmag termesztése 

Ökológiai igénye különbözik a takarmány lucernáétól. Éghajlatunk igen megfelelő, ezért jelentős export-

vetőmag termeltetés folyik (jele: EC). A magtermesztő terület nagysága 18000-25000 ha, de többnyire túl 

alacsony az átlagtermés: ~120kg/ha, 300kg/ha-os fémzárolt termést el kellene érnünk. 

A magtermesztés két változata ismert: 

1. csak saját, üzemi célra: karantén és káros gyomoktól mentes, kiritkult, idősebb takarmánylucerna 

állományban is lehet magot „fogni” 

2. direkt magtermesztési célra telepített, államilag ellenőrzött folyamatban 

A maglucerna termőhelyigénye 

Másodrendű, gyengébb lucernatalaj szükséges, mérsékelt csapadék ellátással (450-500 mm), meleg         záraz 

nyárral. Termőterületek hazánkban: Alföld D-i, DK-i része, Duna-Tisza köze, Komárom-Esztergom, Fejér, 

Tolna megye. Fontos a szigetelő-távolság betartása is. Előveteményezésre jó a kalászos. Trágyázás: 100-150 kg 

N, 250-300 kg P2O5, 300-400 kg K2O, hektáronként 5éves ciklusra. 

Telepítés: tavasszal (nyár végén) csak tisztán. 4-500 csíra/m2, sortáv: 24-31,2 cm-től 80-100 cm-ig (kapás), 

 

A virágok megtermékenyítése 

Az eredményes lucerna magtermesztés alapvetően függ a kistermetű vadméh-populáció meglététől. Ezeket 

rövid szájszervük arra készteti, hogy a virágba mélyen benyomuljanak, így megtörténik a megporzás, mely a 

háziméheknél elmarad. 1000-1200 db vadméh/ha szükséges. Egyre nagyobb probléma a vadméhfajok 

életterének beszűkülése, egyedeiknek ritkulása. Pótlásukról mesterségesen kell gondoskodni (nádkévék 

kihelyezése), ill. a magtermő táblát természetes rétek, erdők közelébe kell elhelyezni. A rovaroknak 25-30°C és 

60% alatti relatív páratartalom optimális. 

A magtermő lucerna szakaszos elvirágoztatása 

Célja: az időjárási kockázat csökkentése, valamint a vadméh populáció hosszabb idejű táplálása és 

felszaporodása. Lényege, hogy a táblát nem egy időben, hanem 3 szakaszra bontva 8-10 naponta virágoztatjuk 

el. A virágzás időpontját a kaszálásokkal szabályozzuk. Általában a 2. növedéken fogunk magot és a szakaszok 

eltérő idejű virágzását az 1. növedék eltérő idejű kaszálásával szabályozzuk. Rossz vízgazdálkodású területeken 

már az első növedék egy részén megkezdhetjük a magfogást. Ha a nyárelő csapadékos, a 3. növedék egy részén 

is történhet magfogás. A biztos magbeérés miatt az előző növedék kaszálását június 15-20-ra be kell fejezni. 

Fővirágzás legjobb időszaka: július 10.-augusztus. 15. 

Aratás, magkezelés 

A lucernára jellemző az egyenetlen magérés. Ezért régen kétmenetes betakarítást alkalmaztak. 

Ma szinte kizárólagos a deszikkálást követő egymenetes betakarítás. Deszikkálás megkezdése: hajtások alsó 

harmadában a hüvelyek szürkés-barnák, a középső részén sárgulnak. Egyenletesebben érő állományra 

gyorsabban ható, elhúzódó érésűre lassabban ható „érésgyorsító” szereket permetezünk. Betakarító gép: 

aprómag cséplésre átalakított gabonakombájn. Haladási sebesség: max. 4-5 km/h. Az aratás csak száraz 

növényzeten lehetséges (napi 6-7 óra). Előtisztítás, szárítás 13,5%-ra. Gyommaggal erősen fertőzött anyagot 

többször kell előtisztítani. Végül mágneses tisztítás, (arankamentesítés) fémzárolás. 

Felhasznált irodalom: 

Antal, J. (szerk): 2006. Növénytermesztéstan I. Mezőgazda Kiadó, Budapest 

Antal, J. (szerk): 2006. Növénytermesztéstan II. Mezőgazda Kiadó, Budapest 

Balikó, S.- Bódis, L. – Kralovánszky , U. P.: 2005. A szója termesztése. Mezőgazda Kiadó. Budapest 



 A lucerna integrált termesztése  

 86  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Bócsa, I.: 1979. A lucerna termesztése. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest 

Eőry, T.: 2001. A repce termesztése. II. kiadás. A szerző kiadása, Budapest 

Frank, J.: 1999. A napraforgó biológiája, termesztése. Mezőgazda Kiadó. Budapest 

Ivány, K. – Kismányoky T. – Ragasits I.: 2001. Növénytermesztés III. kiadás. Mezőgazda Kiadó. Budapest 

Izsáki, Z. Cukorrépa. In: Izsáki Z. - Lázár L. (szerk.): 2004. Szántóföldi növények vetőmagtermesztése és 

kereskedelme. Mezőgazda Kiadó Budapest 

Kiss, Á.(szerk.): 1980. A borsó termesztése. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest 

Kováts, A.: 1981.Növénytermesztési praktikum. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest 

Láng, G.: 1970. A növénytermesztés kézikönyve. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest 

Martin, J. H.- Waldren, R. P. – Stamp, D. L.: 2006. Principles of Field Crop Production. Pearson-Prentice Halls; 

Upper Saddle River, New Jersey, Colombus Ohio 

VDLUFA: 2004. Humusbilanzierung. Methode zur Beurteilung und Bemessung der Humusversorgung von 

Ackerland. VDLUFA Selbstverlag. Bonn 

Víg, A.: 1982 A cukorrépa ipari feldolgozása. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest 


