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Előadás áttekintése

- A cukorrépa vetése
- Növényvédelme, növényápolása
- Öntözése
- Érése, betakarítása
- A termés minősége
- Vetőmagtermesztése



Vetés I.
Optimális vetésidő:

A kellően korai vetés meghatározza a termés nagyságát és technológiai értékét. A 
felső 5 – 6 cm talajréteg 6 – 8 °C 

- déli országrész: márc. 3. dekádja
- más területeken. ápr. elejétől

A vetés paraméterei:

- Mélység: 3, (4) cm
- Sortáv: 45cm (22.222 fm/ha), (50 cm, 20.000 fm/ha)
- Tőszám: 

maximális hozam100-120 ető/ha

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

-Optimális betakarítási tőszám: 90-100 ezer/ha
-Öntözésnél a magasabb tőszámot
válasszuk.



Vetés II.
Vetőmag mennyisége:

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

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

Vetési módok:
-Helyre vetés 

Tőtáv: 14-18 cm 1,2 - 1,6 U
-Fellazított vetés:

Tőtáv: 10-12 (8) cm 1,8 - 2,8 U

Művelőnyomos vetés: 
- egyszerübb, jobb növényvédelem,  jobb 
növényállomány és minőség, kisebb veszteség és talajtömörödés.



Vetés II.



Növényvédelem, növényápolás I.
Gyomnövények 1.

Különösen veszélyes a délről terjedő nehezen irtható gyomok felszaporodása:
- Ambrosia elatior (parlagfű)
- Datura stramonium (maszlag)
- Abutilon theoprasti (selyemmályva)
- Xantium spp. (szerbtövis)
- Hibiscus trionum (varjúmák)

Ezeken kívül főleg egyéb T-4-es és évelő gyomok fordulnak elő:
- Amaranthus retroflexus
- Chemopodium album
- Polygonum persicaria
- Polygonum lapatifolium
- Mercurialis annua
- Bilderdykia convulvulus
- Matricaria inodora
- Echinocloa crus galli
- Setaria ssp.



Növényvédelem, növényápolás II.
Gyomnövények 2:
Egyéb kevésbé uralkodó T-életformák:
- T-1 (Capsella bursa pastoris, Lamium ssp.) és

- T-3 (Sinapis arvensis, Raphanus raphanistrum)

Az évelők közül gyakoribb gyomok:
- G-3 –ok:
Cirsium arvense, Convolvulus arvensis

- G-1-ek
Elymus repens, Cynodon dactylon, Sorgum halepense

Gyomszabályozás:
-Mechanikai: sorközművelés 2-4 leveles állapottól levélborulásig.
-Vegyszeres: alap- és állománykezeléssel
Alap: presowing (ppi)  vagy preemergens (pre)
Állománykezelések: leghatékonyabbak a gyomok  szikleveles 
állapotában.



Növényvédelem, növényápolás III.

Betegségek:
- Vírusok: 

- rizománia (szakállas gyökér, ciszta nincs) 
- sárgaság- és –mozaikvírus gyakran kombinácóban lépnek fel
- alacsony cukor % tünet ún. szindrómabetegség fitoplazma (1998 
óta)

- Baktériumok:
Többnyire a gyökeret támadják
- Agrobacterium tumefaciens,
- Xantomonas beticola,
- Erwinia carotovora)
- Pseudomonas syringae (hüvös, nedves időben a leveleket 
támadhatja.)

Nem okoznak jelentős kárt



Növényvédelem, növényápolás IV.
-Gombák:
Gyökérkárosítók:

- gyökérfekély: kelő répán nedves , hűvös időben (több tucat faj okozza)
- nyári gyökérrothadás szintén több faj okozza 
(Rhizoctonia spp. Macrophomia phaseolina)

Levélkárosítók:
- cerkospórás levélragya ( Cercospora beticola)
- lisztharmat (Erysiphe betae)
- levélfoltosság (több gomba: Phoma, Alternaria, Ramularia, Uromyces)

Kártevők:
- polifág kártevők: 

cserebogár pajor, drótférgek, bagolypille hernyó, pocok, hörcsög
- oligofág kártevők: 

*répafonálféreg(szakállas répa cisztákkal)
*lisztes répabarkó, 
*répabolha,
levéltetű, 
aknázómoly
répabogár, répalégy
fekete- és hegyesfarú répabarkó



Rizomániás répaállomány és gyökér Nyári gyökérrothadás



Fonálférges répatest és gyökér



Öntözés
A cukorrépa nagy vízigénye miatt öntözés nélkül gyakori a termés csökkenés.

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

Az öntözés általános elvei:
- szélsőséges szárazság kivételével a korai öntözést mellőzzük 
(talajtömődés)
- kis vízadagokkal (15-30mm) öntözzünk (túlöntözés: levegőtlenség)
- fontos az egyenletes kijuttatás és a nagy (90-100 ezer tő/ha) tőszám
- idejét a 0 – 50cm talajréteg víztartalmához igazítsuk.
- vegyük figyelembe a dinamikai vízigényt és a talaj hasznos vízkészletét
- augusztus közepén, végén, de legkésőbb a betakarítás előtt 4-5 héttel 
fejezzük be.
-Esőszerűen egyenletesen szóró (lineár-, körbenjáró-) berendezésekkel.

-A szakszerűtlen öntözés 1,0 – 1,5%-os cukortartalom csökkenést okozhat.
-Hiányos egyenlőtlen állományban az öntözés inkább káros lehet.



Érés, betakarítás I.
Érés, betakarítási idő

-Cukortartalom maximumát általában október közepére éri el.
-Cukornövekedés: aug. 2-3%, szept.: 1-1,5%, okt.: 0,5% 
-Biológiai érettség: cukorfelhalmozás és légzési veszteség azonos. 
- Ez a betakarítási optimum. 

A cukorgyári kampány azonban csak 70-90 napos, ezért feldolgozást 
már szept. végén, okt. elején (az érési optimum előtt) meg kell 
kezdeni. 

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

Legkésőbb okt. végéig - nov. elejéig a répát fel kell szedni.
A betakarított répát a feldolgozásig tárolni valahol tárolni kell. Ez alatt 
veszteségek.
A betakarítás és beszállítás a cukorgyár ütemezésével szerződés szerint 
történik.



A betakarítás munkamenetei:
- fejezés
- fejek gyűjtése v. szétszórása
- répatest kiszedése, tisztítása
-szállító járműre rakás

A betakarítás technológiája lehet:
- Egymenetes (nagyobb részben) 
- Kétmenetes technológiák

Igen fontos a pontos fejezés.
Betakarítást a tábla legtávolabbi részén kezdjük.

Érés, betakarítás II.



Átadás és minősítés
- Hely és ütem előre egyeztetve a gyár és a termelő üzem 
között. 
- Átadáskor mintavétel(25-30 kg)
-VENEMA automatikus vizsgálósor: cukor% (14-18%); 
hamu% (0,5-0,6%); α-amino-N (20-50mg/100 g)

További követelmény: 
- egészséges, szövete fehér, 
- rugalmasan kemény,
- sajátos répaszagú, nem erjedt, 
- legalább 8 edénynyaláb gyűrű, 
- tömege legalább 100 g/db.

Érés, betakarítás III.



HOLMER cukorrépa kombájn













Minőség I.
Alaki és szövettani tulajdonságok

- Optimálisalak:
600-1200g-os szabályos kúp alakú répatest.

- Hibás alakformák: 
túl széles, túl hosszú, elágazó gyökerű, többfejű 

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

Mechanikai tulajdonságok
- nyomószilárdság

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

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

- permeabilitás :  a szacharóz diffúziós 
állandója jellemzi



Minőség II.
Kémiai összetétel 1.

A legfontosabb tulajdonság.

A répatest átlagos összetétele:
76% víz, 
17% szacharóz, 
7% nemcukor (4,6 rost, 1,9% oldott szerv.a., 0,5% hamu)

- Cukor eloszlása a répatesten belül: (ábra)
- Invertcukrok: nem kikristályosíthatók, a szacharózt a 

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

- Oldható-hamutartalom: répalé elektromos vezetőképessége alapján
K+, Na+ ionok mennyisége átlagos érték: 0,4-0,6%
Negatív korreláció a cukor % -al, értéke az éréssel csökken.



Minőség III.
Kémiai összetétel 2.

Nitrogén

Az érett répatest általában 0,20 - 0,25 % nitrogént tartalmaz. 

- Káros nitrogén: amino-nitrogén (15 - 50mmol/kg)
betain-nitrogén (20 - 40mmol/kg)

Káros hatásuk:
- Hamu anyagokkal komplexet képeznekcukor kinyerhetőség 
csökken
- Legtöbb káros-N a répafejben

-Tisztasági hányados: oldott sz.a. hány százaléka szacharóz. (85 – 90%)



Kinyerhető fehércukor mennyiségét megadó képletek 1.:

1. A melaszcukor mennyisége:

Cm= 1,61 x h + 1,35
Cm = melaszcukor a répa %-ában
h = konduktometriás hamutartalon a répa %-ában

2. Vukov-féle képlet, hasznos cukortermés:

C-(1,61xh+2,35)
Hc= ------------------------ x G

100

Hc = Hasznos cukortermés
C = cukor %
h = konduktometriás hamutartalon a répa %-ában
G = répatermés t/ha



Kinyerhető fehércukor mennyiségét megadó képletek 2.:

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

Ct= C%-[ 0,343x(K+Na)+(0,094xN)+0,29]

C = cukor%
K = mmol K2O/100g répa
Na = mmol Na2O/100g répa
N = mmolα-amino-N/100g répa

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



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

A c.répa vetőmag termesztésének alapvetően két módja van:
- 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)
Második év: dugványok kiültetése.

Ez a módszer munkaigényessége miatt a 90-es években megszünt.

- áttelelő (közvetlen)
Növények helyben maradnak, ezért a vetés már  megfelelő 
apa-anya soraránnyal történik.
Ceruza-vastagságú répa tud áttelelni,ezért vetés ideje csak 
augusztus végén.



Előadás összefoglalása

- A cukorrépa vetése
- Gyomnövényei, betegségei, állati kártevői
- Öntözése
- Érése, betakarítása
- A répatest minősége, cukorkihozatal
- Vetőmagtermesztés módjai



Előadás ellenőrző kérdései

• Ismertesse a cukorrépa vetési adatait
• Ismertesse a veszélyes gyomokat, 

betegségeket, kártevőket
• Ismertesse a betakarítás szervezését, 

módjait
• Ismertesse a minőség fontosabb 

kérdéseit



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 CÍME

A BURGONYA INTEGRÁLT TERMESZTÉSE I.

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