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Előadás áttekintése

Termesztési tényezők II.
- A napraforgó vetése
- Növényvédelem, növényápolás
- Érés, betakarítás

A termés minősége
Vetőmagtermesztése



Vetés
A 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

Az optimálisnál korábbi vetés kockázatos lehet.

A vetés paraméterei:
- Sortáv: 70 (76.2) cm
- Mélység: 4-8 cm (talaj, idő, fajta)
- Tőszám:  kis olajtart.:    35-45 ezer tő/ha

nagy olajtart.: 40-50 ezer tő/ha
- Csírapusztulás miatt 15-20 %-al többet kell kivetni! 

(Csírázóképesség: 85%,)
- Tisztaság: 98%



Növényvédelem, növényápolás I.
Fontos a jó kultúrállapotú és  jó fekvésű tábla, a megfelelő hibrid megválasztása 
(betegség ellenállás, molyrezisztencia (fitomelán réteg).

Integrált védekezés:  kedvező vetésforgó, optimális vetésidő, csávázás, 
optimálissűrűség,  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)



Botrytis cinerea



Növényvédelem, növényápolás II.
A napraforgó fontosabb állati kártevői I.:

Talajlakó kártevők

Drótférgek (Elateriadae)
Mezei pattanóbogár (Agriotes ustulatus)

Áldrótférgek (Tenebrionidae)
Sároshátú bogár (Opatrum sabulosum)
Kis poszogóbogár (Pedinus femoralis)
Széles pejbogár (Omophlus proteus)

Cserebogár pajorok (Melolonthiadae)

Fekete tücsök (Gryllus desertus)



Növényvédelem, növényápolás III.
A napraforgó fontosabb állati kártevői II.:
Fiatal növény kártevői

Madarak
Fácán (Phasianus colchicus)
Házigalamb (Columba livia domestica)
Balkáni gerle (Streptopelia decaocto)
Gerle (S. turtur)
Vetési varjú (Corvus frugilegus)

Emlósök
Mezei pocok (Microtus arvalis)
Hörcsög (Cricetus cricetus)
Mezei nyúl (Lepus europeus)
Őz (Capreolus capreolus)
Szarvas (Cervus elaphus hippelaphus)

Barkók
Hegyesfarkú barkó(Tanimecus palliatus)
Fekete barkó (Psallidium maxillosum)
Kukoricabarkó (Tanymecus dilaticollis



Növényvédelem, növényápolás IV.
A napraforgó állati kártevői III.:
Levél és szár kártevői

Bagolylepkék
Vetési bagolylepke

Mezei poloskák
Lygus fajok
Adelphocoris fajok

Levéltetvek
Fekete répalevéltetű (Aphis febae)
Sárga szilvatetű (Brachycaudus helichrysi)

Közönséges takácsatka (Tetranychus urticae)
Virág és termés kártevői

Levéltetvek
Mezei poloskafajok
Bodobácsok
Vörösfoltos bodobács (Lygaeus eguestris)
Madarak
Emlősök



Levéltetvek által okozott levéldeformáció



Növényvédelem, növényápolás V.
A napraforgó állati kártevői IV.:

Új kártevők

Gyapottok bagolylepke (Helicoverpa armigera)

Kártétel:
Tányér-kaszatok károsítása
Betegségek terjedésének segítése (Rhizopus – Erwinia)

Nyakszarvúbogarak (Notoxus brachycerus,
N. appendicinus
Formicomus pedestris)

Kártétel:
Pollenfogyasztás, bibekárosítás – tányér középhiányos 
termékenyülése



Növényvédelem, növényápolás VI.

A napraforgó fontosabb gyomnövényei:

Parlagfű (Ambrosia elatior) – T4
Csattanó maszlag (Datura stramonium) – T4
Selyemmályva (Abuthilon theophrasti) – T4
Olasz szerbtövis (Xanthium italicum) – T4
Kakaslábfű (Echinocloa crus-galli) – T4
Muhar-fajok (Setaria spp., Digitaria spp.) – T4
Disznóparéj-félék (Amaranthus spp.) – T4
Keserűfű-fajok (Polygonum spp.) – T4
Fenyércirok (Sorghum halepense) – G1
Mezei acat (Cirsium arvense) – G3
Nád (Phragmites communis) – G1
Vadrepce (Sinapis arvensis) – T3
Repcsényretek (Raphanis raphanistrum) – T3
Napraforgó szádor (Orobanche cumana)



Növényvédelem, növényápolás VII.

Gyomszabályozás:
Agrotechnika
- vetésváltás: 

az előveteményben évelő kétszikű és egyéb veszélyes gyomok irtása
- talajművelés
- tápanyagellátás
-Vetéstechnológia (megfelelő tőszám tőhiány nélkül )

Herbicidhasználat
Az alkalmazási idő és hatóanyag szerint:

- presowing + preemergens
- preemergens (kombináció
- preemergens + posztemergens

Az alkalmazástechnológia szerint:
- kijuttatás eszköze, típusa
- kijuttatás minősége



Forrás: Summit Agro



Érés, betakarítás I.
- 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)
deszikkáláskori 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), utántisztítás



Érés, betakarítás II.

Állományszárítás előnyei:

Időzíthető a betakarítás
Kisebb szemveszteség
Száraz, tiszta jó minőségű termés
Kórokozók, kártevők által okozott kár csökken
Gyomnövények gyérítése
Csökken a szárítási költség



Készítmények csoportosítása:
1./ Érésgyorsító, regulátor típusú készítmények:
dimetipin - Harvade 25 F        Dózis: 1,2-2,0 l/ha

2./ Gyomirtó szer típusú készítmények:
a./ Perzselő hatású szerek:
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

b./ Felszívódó hatású szerek:
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

ÁLLOMÁNYSZÁRÍTÁS (DESZIKKÁLÁS)



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, jó takarmányok 
(egygyomrúak, kérődzők) (Szóját 25-45%ban kiválthatja)



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).



Vetőmagtermesztés
Izolációs távolság:

-szabadelvirágzású fajták: elit 750m, I. fokozatú 500m
-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:
-szabadelvirágzású: 3 szemle
-hibridek: 6 szemle





Előadás összefoglalása
- A napraforgó vetésének adatai
- Gyomok, betegségek, állati kártevők
- Érés fokozatai, betakarítási munkák
- A termés minősége
- Vetőmagtermesztése



Előadás ellenőrző kérdései
• Ismertesse a napraforgó fontosabb károsítóit! 
• A napraforgó betakarításának technológiája.
• A termés minősége
• Vetőmagtermesztése



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 REPCE INTEGRÁLT TERMESZTÉSE
I.

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