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Jelentősége I.
Világon:
A világon cukorrépa területe ma csupán ~6 millió ha, 40 t/ha 
átlagterméssel.
- Ebből: Európa: ~4millió ha, szintén 40 t/ha átlagterméssel.
A világ cukortermelése növekszik,  jelenleg ~145 millió t, de a 
cukorrépa területe folyamatosan csökken, jelenlegi részesedése 
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.



Jelentősége II.
Hazánkban:
Magyarországra Tessedik S. hozta be a répamagot 1790 körül.
Első gyár 1808-ban Ercsiben, 1830-tól megindult, és 1880-tól
kiteljesedett a magyar cukoripar kiépítése. 
Hazai termőterület: - 1997-ig megközelítette, vagy jelentősen 

meghaladta a 100 ezer ha-t.
- később 50-70 eha
- 2008-tól 10 eha körül a külföldi tulajdonban lévő 

cukorgyárak megszüntetése miatt
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 (Kaposvár).

Átlagtermés: utóbbi években 40 – 60 t/ha   az évjárat függvényébe
Átvételi cukortartalom:  15-17 %
Hazai cukorfogyasztás: 1975 -1998: 40 kg/fő

2000-: 30-35 kg/fő



A termésre ható tényezők szerepe

Évjárat 11%

Termőhely 37%

N-trágyázás 20%

Növényszám 16%

Fajta 16%



A cukorrendtartás reformja az EU-ban 2006-ban
A cukorrendtartás reformja előtti utolsó évben, 2005-ben az EU 25 tagállamában 
összesen 2 140 750 hektáron termeltek cukorrépát. 
A legnagyobb termelők voltak:

Németország (420 000 hektár), 
Franciaország (339 000 hektár), 
Lengyelország (278 000 hektár).

- évi 20 millió tonna cukor gyártás volt
- magas Unión belüli cukor ár volt (a világpiaci ár 3x)
- túl magas termelési költségek voltak
- ehhez még extra kiadások járultak (védővámok, export támogatások)

WTO 2005 április 28-i döntése miatt az Europai Bizottság elfogadta a Fischer-
Boel javaslatot, amely 4 év alatt:

- 36 % cukor ár csökkentést
- 30 % cukorrépa ár csökkenést jelentett.

Termelők árbevétel kiesés miatti kompenzációja 
64,2 % volt.



A hazai cukor- és izocukor piac termelői a külföldi 
felvásárlás után

Kaposvár
(4.800 tons) 

Petőháza
(7.000 tons)

Szabadegyháza
(Iso-glucose factory)

Szolnok
(7.000 tons)

Szerencs
(6.500 tons)

Hatvan

Kaba
(10.500 tons)



Jelentősége III.

Felhasználása:
- cukorgyártás
- vetőmagtermesztés
- bioüzemanyag?



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: leveles répa ie. 2000, Mezopotámia, leveléből főzelék
-1000 évvel később már gyökeréért is termesztik
- ókorban főzelék és gyógynövény



A cukorrépa botanikája és fiziológiája I.
Egyedfejlődése: 

Kétéves növény

I. év: Vegetatív fejlődés- 6 fenofázis

1. szakasz: csírázástól első pár valódi lomb-levélig, főgyökér még 
elsődleges felépítésű.

2. szakasz: 6. levél kialakulásáig
Megkezdődik a gyökér másodlagos növeke-dése, kialakulnak az 

edénynyalábgyűrük.
3. szakasz: kéregleválás (dekortikáció)

12 leveles állapotig, -kéreg nem tudja követni a gyors vastagodást, 
felrepedezik, leválik (fertőzésveszély-gyökérfekély)

4. szakasz: répatestképződés (tuberáció) 
max. levélszám kialakul és 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



A cukorrépa botanikája és fiziológiája II.
Egyedfejlődése: 

II. év Generatív fejlődés.

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

Magszárak levélhónalj-rügyekből (1-2 db)

Virágzás: május végén
Megporzás: széllel (kölcsönös= xenogamia)
Magérés: megtermékenyülés után 25 – 30 napra



A cukorrépa fejlődése Sedlmayr nyomán



A cukorrépa botanikája és fiziológiája III.
Morfológia 1.
Répatest felépítése:

- Leveles répafej (epikotyl): 7-8%
- Répanyak (hypokotil):
- Gyökértest, rajta:  - oldalgyökerek,

- gyökérfarok
- gyökérbarázda 

Gyökértest a ~ nyakkal a cukorgyári feldolgozás alapanya

Kör alakú edénynyaláb rendszer 9-12 db
Cukor eloszlása
Elágazó répatest  hiba

-Valódi gyökérrendszer



A cukorrépa botanikája és fiziológiája IV.
Morfológia 2.

-Levélzet: spirális elhelyezkedés

3 levéltípus:  „A” nagy sima, rövid nyél
„B” kisebb bordázott, hosszú nyél
intenziv fotoszint. és cukorfelhalm.

„C” kis levelek, simábbak 

Jó fajta:erősen bordázott és fodros levél



Biológiai alapok I.

Hazánkban 1945 –ig főleg külföldi fajták, de ezek sok 
tekintetben nem megfelelőek a hazai viszonyoknak. 
Ezért már 1930-tól megindul a hazai nemesítés 
(Sopronhorpács, Sedlmayr Kurt).
Kezdetben többmagvú diploid fajták  és hibridek melyek 
1955-re kiszorították a külföldi fajtákat. 
1957-től poliploid hibridek, melyek 1960-tól egyeduralkodóak.
Később az agrotechnikai igény miatt monogerm fajták 
nemesítése kezdődött. 
1970-től az első hazai egymagvú poliploid fajta elterjed (Beta 
Poly M/102)
Ma elsősorban diploid és triploid hibridek.



Biológiai alapok II.
Nemesítési célkitűzések:
Kezdetben termőképesség és cukortartalom, e szerint:

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



Biológiai alapok III.
Fajtahasználat:
Mai követelmények: 
- nagy termőképesség
- jó technológiai érték: magas cukortart., alacsony károsanyag tart., (K, Na, 

alfa-amino-N) 
- kiváló vetőmagérték (monogermítás, alak, nagyság) 
Poliploid hibrideknél  gyengébb a csírázás mint a diploidok esetében.

- szárazságtűrés
- fagytűrőképesség
- jó alak, sekély gyökérbarázda
- Betegségellenállás

Diploid hibrid= dipl.himster. egymagvú anya és dipl.vagy tetrapl. 
többmavú apa keresztezésével

Triploid hibrid= dipl.himster. egymagvú anya és 
tetrapl. többmagvú apa keresztezésével



Termőhely igénye I.

Talajigénye:
Talajra igényes: mélyrétegű, jó vízgazdálkodású, 
humuszban, mészben gazdag, jó tápanyag szolgáltatású, 
vályog és nem túl kötött agyagtalajok megfelelőek.

- Talajvíz: 100cm alatt legyen
- Típus szerint: mezőségi- , barna erdő- és jobb réti 
talajok.
- 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.



Termőhely igénye II.
Éghajlatigény 1.
Tipikus mérsékelt éghajlati növény.
Hőmérsékletigénye:

- 180-200 napos tenyészideje alatt összesen 2400-2700°C 

hőösszegigény, de az egyes fejlődési fázisok hőigénye eltérő.

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

- Nyári hónapokban 20°C alatti középhőmérs. optimális.

- Érés idején meleg nappal, hideg éjszaka jó

- Fontos a sok napfény



Termőhely igénye:
Éghajlatigény 2.

Vízigény: 
- nagy transz.koefficiens.: 300 - 600 l/kg 
- Összes vízszükséglet: 550-600 mm/tenyészidő.
- Legnagyobb vízfogyasztás júl.-aug.ban, ekkori 

vízellátás határozza meg a termést.
- Érés alatti vízbőség viszont már rontja a minőséget 

 újbóli levélfejlődés a tartalék-cukorból.
- Szárazságtűrése mélyre hatoló gyökérzetéből 
adódóan viszonylag jó.



Termesztési tényezők
Vetésváltása:

Elővetemény igénye:

Minimum 4 éves visszatérés 
- fonálféreg-fertőzött tábla esetén: 5-6 év, 
- rizománia-fertőzött tábla esetén: 6-8 év)

Előveteménye 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 (növénysűrűség, tenyészidő hossza):

A talajt csak jún. 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 csak 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.

Művelési rendszer négy fő fázisa:
-tarlóművelés (hántás, ápolás)
-alapművelés, elmunkálással

- mélyszántás (32-40cm),  
- mélyszántás-lazítóelemmel kombinálva, 
- középmélylazító majd szántás)

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

-vetés (és egymenetben érdes védő-talajfelszin kialakítása)

Konzerváló művelés lehetősége:
A cukorrépa gyökérágy-igénye miatt nem általában 
nem alkalmazzák.
A mulcshagyó, forgatás nélküli művelés bizonyos 
esetekben megfelelhet.



Tápanyagellátása I.
A minőséget leginkább a tápanyagellátottság befolyásolja

- A tápanyagigény jún. közepéig mérsékelt, majd 
- jún. közepétől  júl. 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 42 kg CaO 9 kg
P2O5 19 kg MgO 17 kg
K2O 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 szívrothadás)



Tápanyagellátása II.
Műtrágyázás

A cukorrépát csak intenzív agrotechnikával célszerű 
termeszteni. 
Az adagokat (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 aug.-ban már fogyjon el a felvehető-N, 
különben sok új levél és amino-N képződik.



Tápanyagellátása III.

A talajvizsgálati módszerek közül nálunk:

• EUF (elektroultrafiltrációs) a legelterjedtebb.
• Nmin  a másik alkalmas, de kevésbé használt módszer: 

- A kiszórandó N-adag nagyságát a talaj 0-60 cm-es rétegéből vett 
mintából határozzuk meg.
- N-kijuttatás tavasszal, ha nagy az adag: ősszel és tavasszal.
- N-adagok nagysága általában 60-120kg/ha között szokott lenni. 

Istállótrágyázás: 
igen kedvező, 30-40 t/ha szántás előtt, gyomosítás veszélye miatt néha 
már az elővetemény alá kiadják.

Lombtrágyázás
Növényvizsgálat alapján, ha szükséges
többnyire fungicid kezelésekkel egymenetben
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A cukorrépa fenológiai fázisai – javasolt trágya kijuttatási módok



Előadás összefoglalása

• A növény származása, rendszertana
• Botanikája és fiziológiája
• Biológiai alapok
• Termőhely igénye
• Talajelőkészítése
• Tápanyagellátása



Előadás ellenőrző kérdései

• Ismertesse a cukorrépa termesztés 
jelentőségét!

• Ismertesse a cukorrépa termesztés ökológiai 
feltételeit!

• Ismertesse a cukorrépa termesztés biológiai 
alapjait!

• Ismertesse a termesztéstechnológia 
fontosabb paramétereit.



Előadás felhasznált forrásai:

• Szakirodalom:
• Antal J. (szerk.) 2005: Növénytermesztéstan II. 

Mezőgazda Kiadó, Budapest. (tankönyv) 

• Egyéb források: előadásokon, gyakorlatokon 
javasolt kiadványok, ismeretterjesztő és szakcikkek.



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET

Következő
ELŐADÁS/GYAKORLAT CÍME:

A CUKORRÉPA INTEGRÁLT TERMESZTÉSE 
II.

• Előadás anyagát készítették:
• Dr. Hoffmann Sándor egyetemi tanár
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