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Jelentősége I.
Jelentősége a világon
Jelenleg a világon a harmadik legfontosabb olajnövény

25 - 30 millió ha
52% Ázsia, 
23% Amerika, 
20% Európa
5% Ausztrália

- Tavaszi változat részaránya 2/3 (Kanada, Kína, India)
- Őszi változat: főleg Európában

Jelentősége hazánkban
Termesztése 1700-as évek közepén kezd. (1800-as évek végén: 180 e ha)

1970 – 80-as évek: 30 – 70 eha
1990 –es évek eleje: 30 – 90 eha
2000 –es évek: 100 – 150 eha
2009 ősz: 261 eha
Mai termésátlag: 1.5– 2.8 t/ha



Jelentősége II.
Felhasználása:
Étkezési olaj (margarin stb.)
Ipari felhasználás

- festékipar
- szappan- és kozmetikai ipar
- műanyag ipar
- textilipar
- bőripar
- műgumi gyártás
- nehézipar

Világítás
Takarmányozás

- olajpogácsa
- repcedara
- szálas takarmány

Zöldtrágyázás
Energetika, kenőolaj, üzemanyag



A  különböző nemesítési fokú repcefajták beltartalmi 
jellemzői

Nemesítési fok Olaj erukasav 
%-a

Mag 
olajtart. 
sz.a. %-a

Extrahált 
dara 

fehérjetart. 
sz.a. %-a

Extrahált 
dara 

rost+héj %

Mag összes 
glükozinolát 

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



A  repceolaj jellemzői

Átlagos
zsírsavösszetétel (%)

Repceolaj
Nagy erukasav-
tartalmú fajták

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)



Származása, rendszertana
 Származása: Földközi-tenger medencéjéből

 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 különböztetejük meg:

-őszi változat (biennis)
-tavaszi változat (annua)

Nálunk szinte kizárólag az őszi változat mivel: 
-termőképessége 25-40%-al
-olajtartalma 2-8%-al nagyobb

Olajtartalma: 42-48%



A BRASSICA FAJOK KIALAKULÁSI SÉMÁJA KROMOSZÓMASZÁM 
SZERINT (Frandsen, 1943)

B. nigra 
(n=8)

B. carinata 
(n = 17)

B. juncea 
(n =18)

B. oleracea
n = 9 B. napus

n = 19

B. campestris
n = 10



A növény botanikája és fiziológiája
 Gyökere:

Orsó-gyökér, 200cm-re is lehatolhat, de fő tömege felül (1,5-2,0 t/ha)
 Szára:

Elágazó, dudvás, viaszos, zöld v. antociános, ~110-180 cm magas,
Fontos a minél nagyobb elágazásszám,
a nem túl magas növekedés (féltörpe)

 Levelek:
egy növényen többféle alakú az elhelyezkedés szerint: 

-rozetta, alsó-, középső-, felső-
szárlevél.

 Virágzat:
Sátorozó fürt, rajta sárga keresztes virágok.
Virágzás alulról felfelé, igen elhúzódó
(30 - 40nap). 2/3-ad részen ön-, 1/3-ad részben idegen-
megtermékenyülő.

 Termés:
Becő, 19-22 db maggal, (2 sorban)
EMT: 3,5-6,0g. Őszi 42-48%, 
tavaszi 40-42 % olaj.



A repce fenológiai fejlődése



Biológiai alapok I.
 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: 

- Jó termés-potenciál, (több termés, több elágazás,10-15 % terméstöbblet)
- Nagyobb stressz-tolerancia, vitalitás, jó télállóság, aszálytűrés
- Gyors kezdeti fejlődés, későbbi vethetőség
- Kevesebb vetőmagigény, (de drágább vetőmag) 

 Nemesítési célkitűzések:
-Termőképesség   (mag/becő, EMT,elágazásszám, termékenyülés)
-Termésbiztonság (télállóság, szárszilárdság, betegségellenáll. koraiság, 

kis pergés, homogén virágzás) 
Minőség:
- Olajtartalom növelése (jelenleg 42-47 %, cél 45-50 %)
- Erukasav mentesség (0,1 %)
- Alacsony glükozinolát tartalalom (25µmol/g alatt)
- Alacsony tannin tartalom
- Jó olajösszetétel (magasabb olajsav,
alacsonyabb linolénsav tartalom)



Biológiai alapok II.
Fajtahasználat:

Féltörpe hibridek termesztésének előnyei:
- Féltörpének nevezzük, amelyet egy törpe és egy normál termetű vonal  
keresztezéséből kapunk.

- A törpe szülői vonal tartalmazza az alacsony növénymagasságért felelős gént,
amely 50%-ban jelenik meg a féltörpe (semi-dwarf) hibridrepcében.

-Ezzel a módszerrel a növénymagasság 120-130 cm-re csökkenthető.

- GMO helyzet:
Jelenleg a világon termesztett repce mintegy 20 %-a GM-repce.
A módosítás elsősorban a repce gyomírtószer (glifozát, glüfonizát) ellenállását 
teremtette meg.



Féltörpe hibrid.
Az elágazások az 
alaptól fejlődnek.



Biológiai alapok III.
 Termésmennyiség

- Potenciális termőképesség (7-9 t/ha)
- Gyakorlatban realizálható termés (4-6 t/ha)
- Ny-európai országos termésátlag (3-4 t/ha)
- Magyarországi országos termésátlag (1,5-2,8 t/ha)

 Termésbiztonság
- kedvező ökológiai adaptáció: - különböző talajtípusokhoz
- időjárási feltételekhez: (télállóság, szárazságtűrés)
- betegségekkel szembeni ellenállóság
- kártevőkkel szembeni ellenállóság
- szárszilárdság
- egyöntetű virágzás és érés
- kis pergési hajlam
- különböző érésidő (korai, közép érésűek)

 Termésminőség
- olajtartalom növelése (jelenleg 42-47 %, cél 45-50 %)
- erukasav mentesség (0,1 %)
- alacsony glükozinolát tartalaom (25µmol/g alatt)
- alacsony tannin tartalom
-olajösszetétel (magasabb olajsav, alacsonyabb
linolénsav tartalom)



Termőhelyigénye
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, de a nálunk termesztett 

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

Fagytűrő képesség függ:
- a vetés 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: Dunántúl, Északi-Középhegység
Alföldön 5 évből átlagosan csak 2 optimális.
Igényli az intenzív, félintenzív agrotechnikát.



Termesztési tényezők

 Vetésváltása:

- Előveteménye korán lekerülő legyen
- Önmaga után 4 évig ne következzen

Előveteményei:
- Kiváló: borsó, őszi-, tavaszi- takarmánykeverékek
- Jó: őszi-, tavaszi- kalászosok, korai burgonya

július elején feltört évelő pillangósok
- Rossz: július vége (25 – 30) után lekerülő összes növény

későn feltört évelő pillangósok, zab stb.)

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 - 300 kg/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 I.

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



Talajelőkészítés II.
 Hagyományos művelés:

tarlóhántás + zárás
tarlóápolás + zárás
alapművelés (szántás, 25-28 cm)
alapművelés elmunkálása, magágykészítés

 Konzerváló művelés :
tarlóhántás + zárás
tarlóápolás + zárás
nehézkultivátor
középmély lazító
alapművelés tárcsával (17-22 cm), magágykészítés

 Mulcshagyó, vízmegőrző technológia:
- kalászos elővetemény szalmájának tökéletes felaprítása és 
rövidtárcsás beforgatása + zárás, 

- kémiai tarlóápolás ( csapadék esetén rövidtárcsával)
- rövidtárcsás tarlóápolás
- magágykészítés multikultivátorral közvetlen vetés előtt



Tápanyagellátása I.

 Bőséges ellátást igényel, viszonylag sok tápanyagot vesz fel.

 Fajlagos tápanyag-igénye (kg/t):

N: 55 CaO: 30
P2O5: 35 MgO: 10
K2O: 43

 N a fő termésnövelő. 
- Túladagolása estén azonban kifagyás, megdőlés, kis olaj%. 
- Ezért ősszel csak 0-40 kg N/ha  
- N felvételi maximum virágzáskor, ehhez fejtrágyázás tél végén(~55%)

és zöldbimbózáskor (~35%)



Tápanyagellátása II.
 P hatása: termékenyülésre, magfejlődésre, elágazások számára, olaj %,

 K hatása: betegség ellenállásra, aszálytűrésre, télállóságra. 

 Egyéb elemek:  Ca, Mg, S, B (kén és bórigényes)

 Istállótrágyát meghálálja. 

 Extenzív termesztésnél: alacsonyabb adagok, de mindig N és PK is (kb.3:1:1)
 Intenzív termesztésnél, a tápanyagellátás módjai:

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

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



Előadás összefoglalása

 A repce származása, története, termesztése a világon és 
hazánkban
 A repcetermesztés ökológiai feltételrendszere, biológiai 

alapjai
 A repcetermesztés agrotechnikai elemei



Előadás ellenőrző kérdései

 Ismertesse a repcetermesztés jelentőségét!

 Ismertesse a repcetermesztés ökológiai feltételeit!

 Ismertesse a repcetermesztés biológiai alapjait!

 Ismertesse a repcetermesztés agrotechnikai elemeit!



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 REPCE INTEGRÁLT TERMESZTÉSE
II.

Előadás anyagát készítette: Dr. Hoffmann Sándor egyetemi tanár
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