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Előadás áttekintése

Olajnövények jellemzői
A napraforgó jelentősége
Származása, rendszertana
Botanikája és fiziológiája
Biológiai alapok
Termőhely igénye
Termesztési tényezők I.:

- Talajelőkészítése
- Tápanyagellátása



Az olajok jellemzése a jódszám alapján: 

- Gyorsan száradók:  jódszám >130
- Félig száradók: jódszám 85-130
- Nehezen száradók: jódszám <85

- Sertészsír: jódszám 60-70



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

AZ OLAJNÖVÉNYEK CSOPORTOSÍTÁSA



Növényfaj Olaj millió t

Szója 177
Gyapot 38
Repce 37
Földimogyoró 34
Napraforgó 24
Olajpálma 7
Kókuszdió(kopra) 5
Szezám 3 
Len 2
Ricinus 1

Összesen 328

A világ fontosabb olajnövényei 
(FAO 2002)



A Föld növényi és állati zsírtermelése (2002/2003) 
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Forrás: Oil World Annual 2002



• 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 jelentősége: legfontosabb olajnövényünk, területe az utóbbi időben 
meghaladja az 500 eha-t 



Felhasználása 
- Főleg étolajként, 

Olajtartalma:
olajhibridek: 49-54%,
fajták: 32-38% olajtartalom

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

- Fontos ipari alapanyag is:
Kozmetikai cikkek, szappan, festék, műanyag, textilipar, 
biodizel stb.

- Héjából takarmányélesztő, műanyag alapanyag (furfurol) 
- Zöld növényként siló-, és zöld takarmányozásra 
- A nagymagvú fajták csemegeként és madáreleségnek
- Zöldtrágyának



A főbb napraforgó termesztő országok vetésterülete és termésátlaga

Ország Vetésterület ha Vetésterület % Termésátlag t/ha Össztermés 
tonna

Világ 21.394.044 1,52 1,22 26.208.114

Oroszország 5.000.000 3,64 0,95 4.300.000

Ukrajna 3.400.000 10,20 1,02 3.400.000

India 1.630.000 1,28 0,60 1.250.000

Argentína 2.620.000 5,40 1,70 3.100.000

Kína 800.000 0,82 1,61 1.880.000

Románia 996.798 10,60 1,72 1.719.816

Spanyolország 749.500 5,45 1,08 811.400

USA 720.350 0,40 1,50 1.086.440

Franciaország 616.000 3,33 2,36 1.456.000

Dél-Afrika 630.000 4,27 1,12 710.000

Törökország 520.000 2,00 1,25 650.000

Magyarország 479.000 10,38 2,33 1.119.000



A napraforgó származása, rendszertana

• Géncentruma: É-Amerika középnyugat, 32-52 szélességi fok.
• Elterjedése és nemesítése: 

-Spanyolországba 1510 körül, 
-olajnövényként Oroszországban XIX szd-ban (másodlagos 
géncentrum) 

• Rendszertana: Compositae család, Asterales rend, Heliantus 
nemzetség egyéves faja, diploid, alapkromoszóma-száma n=17.



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 szár nem elágazó és nem törékeny a tányér 

alatt.
Levelek: szív alakúak, szőrözöttek, 

LAI= 3,0-5,0 m2/m2
Virágzat : tányér alakú, fészkes, összetett

-nyelves virágok (meddők, 1-2 sorban)
-csöves virágok himnősek, rovar megporzás, proterandria

Termés: kaszat, héj-bél arány régifajták: 70:30, újak: 85:15
EMT: olajhibr. 60-80g, étk.hibr:110-170g
Fitomelán réteg moly-rezisztencia
Érés: tányér nehezen száraddefóliálás





A napraforgó 
fejlődési szakaszai



Biológiai alapok I.

Nemesítési célkitűzések: 

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

- Olajtartalom mennyiségének (potenciális: 60%) 
- Olajtartalom minőségének növelése (HO)

- Betegségekkel szembeni ellenállóság javítása: 
Diaporthe,
Plasmopara (új rasszok),
Sclerotinia, Botritis, Verticillum, 
egyéb (Phoma, Macrophomina stb.)  ellen 

- Szádorrezisztencia
- Herbicidrezisztencia, tolerancia 

(Express toleráns)



Biológiai alapok II.
Agronómiai tulajdonságok javítása:

- szárszilárdság (tányér alatti szártörés, 
szárdőlés)

- tányéralak és –állás
- rövidebb szár
- idő- és térbeli homogenitás
- nektártermelés, pollenprodukció
- vízleadóképesség
- pergési hajlam

Agrotechnikai tényezőkre adott jobb reakciók:
- szuboptimális  vetésidő tolerancia
- állománysűríthetőség
- trágyareakció
- gépesíthetőség

Ökológiai adaptációs képesség



Fajtahasználat I.
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



Fajtahasználat II.
Az elmúlt években jelentős a nemzetközi nemesítő cégek térhódítása
Nemzeti fajtalistán:  ~ 120 fajta (2010-ben)
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)



Termőhely igénye
Talajigény:
Nem igényes, a szélsőséges talajokat kivéve, minden talajunkon termeszthető.
Gyengébb talajadottságok hasznosítására is alkalmas.

Éghajlatigény
Hőigénye: melegigényes (1900-2500 °C hőösszeg)

- Csírázás, kelés: 6-7 °C (fajta), ill. 7-8 °C (olajhibrid)
- Korai fejlődés: -2- -4°C-t is kibír.
- Növekedés: 18-22°C; virágzás: 22-24 °C (optimum)
- Érés: mérsékelt meleg, száraz idő opt.

Vízigénye: közepes, 500mm/ vegetáció
- Transzspirációs koefficiens: 470-760 l/1kg sza.
- Két kritikus szakasz::

1. tányérkezdemény-virágzás kezdete
2. virágzás utáni 15-20nap

A gyökér vízfelvevő képessége igen jó,
Környezetigény: 

Alkalmazkodó képessége ellenére igen igényes: jó kultúrállapot, kórokozó 
és kártevő- mentesség



A napraforgó fontosabb talajtípusai
Alapvető szempontok

• hatalmas, kiterjedt gyökérrendszer
• a tenyészidő végéig folyamatosan fejlődő gyökérszőrök
• erőteljes szívóerő, kiváló tápanyag- és vízhasznosítás
• agresszív gyökérsavak
• kitűnő adaptációs képesség

A termesztésben meghatározó talajtípusok
▲ réti- és öntéstalajok
▲ szikes talajok
▲ erdő talajok
▲ homok talajok
▲ erodált domb- és hegyvidéki talajok

Egyéb talajtípusok
• csernozjom talajok
• csernozjom dinamikájú réti- és öntéstalajok
• csernozjom dinamikájú erdő talajok



Termesztési tényezők
Vetésváltása

- jó előveteményei: kalászosok, csemegekukorica
- közepes előveteményei : kukorica, cirok
- rossz előveteményei : hüvelyesek, pillangósok

minimum két év kihagyás kell:
gyök-gumósok, repce, 
dohány len, paradicsom, 
paprika, zöldségek után a közös 
betegségek miatt.

-Önmaga után legalább 5 évig, ha szádor fertőzés is van 
7 évig ne következzen.



Hatása a talajtermékenységre:
- Talajvédő (erózióvédő) hatás (növénysűrűség, tenyészidő hossza):

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



Talajelőkészítés
A napraforgó a gyökér- és magágyra igényes növény.
Fontos az egyéves és évelő gyomok irtása és a szármaradványok 
tökéletes bedolgozása. Ezért a konzerváló művelés nem javasolt, de 
törekedni kell a víztakarékos eljárásokra (kevés menetszám és 
lezárás).
Hagyományos:
I. Talaj előkészítése                                                                  

Korán lekerülő elővetemény után: tarlóhántás, - ápolás 
Későn lekerülő elővetemény után:      szárzúzás, - bedolgozás

II. Alapművelés
Őszi szántás (28 – 30 cm)
Őszi lazítózás (28 – 30 cm)
Lazítás (30 – 35 cm) őszi szántással (18 - 22 cm), kombinálva
Periódikus mélyművelés és őszi szántás (28  – 30 cm) 

III. Alapművelés elmunkálása (ásóborona, tárcsa, multitiller)
IV. Tavaszi felszín elmunkálás, talajlezárás (simító, fogas, kombinátor)
V. Tavaszi magkészítés és trágyák , növényvédőszerek 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 40 CaO 24
P2O5 30 MgO 12
K2O 70

N- hiány: rossz vegetatív növekedés, kis termés
N- túlsúly: betegségek, alacsony olaj %
P: növeli az olajtartalmat, szárazanyagot
K: szárszilárdság, szárazságtűrés, betegség-ellenállás

Nagy tápanyagfelvétele ellenére viszonylag kevés műtrágyát igényel.
Átlagos körülmények között: N80, P80, K120  már jó ellátást biztosít

Fontos a Ca és Mg ellátása.
Mikroelemek: főleg B-hiány léphet fel.
A különböző hibrideknek jelentősen eltérő lehet a tápanyag-
reakciója.



Előadás összefoglalása
-Az olajnövények fogalma, csoportosítása, 
felhasználása, termesztésük általános jellemzői

-A napraforgó származása, története, termesztése a 
világon és hazánkban

- A napraforgó termesztés ökológiai 
feltételrendszere, biológiai alapjai



Előadás ellenőrző kérdései
• Ismertesse az olajnövények általános jellemzőit, 

csoportjaikat!
• Ismertesse a napraforgó termesztés jelentőségét!
• Ismertesse a napraforgó termesztés ökológiai 

feltételeit!
• Ismertesse a napraforgó termesztés biológiai 

alapjait!



Előadás felhasznált forrásai:

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

Mezőgazda Kiadó, Budapest. (tankönyv) 
• Frank J. 1999: A napraforgó biológiája, termesztése.
• Mezőgazda Kiadó, Budapest
• Egyéb források: előadásokon, gyakorlatokon 

javasolt kiadványok, ismeretterjesztő és szakcikkek.



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET

Következő
ELŐADÁS CÍME

A NAPRAFORGÓ INTEGRÁLT TERMESZTÉSE II.

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