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Vetés
 Optimális vetésidő:

-Ideje a termést igen befolyásolhatja.
Új 00-ás fajták és hibridek szept 1-15.

-Keszthely-Debrecen vonaltól É-ra a korábbi, D-re a későbbi időpontok.
Szept. 25-30 után már ne vessünk.

 A vetés paraméterei:
-Tőszám:

-új hibrideknél, fajtáknál csökkent (sok elágazássok becő, ehhez 
nagyobb tenyészterület kell)

-Cél tavaszra: 
hibrid: 50-60 tő/m2,(ehhez 0.6-0.8 millió csíra; 2.5-3.5 kg/ha mag)
fajta: 80-100 tő/m2, (ehhez 1.0-1.4 millió csíra; 4-6kg/ha mag)

-Kedvezőtlen körülmények: 10-15% vetőmagtöbblet

- Sortáv: dupla gabona sortáv, 
- Vetésmélység: 2-3 cm 



Növényvédelem, növényápolás I.
 Gyomirtás:

Kisebb sűrűség miatt gyomok ősszel és kora tavasszal okoznak problémát 
később a repce elnyomja őket.

Legfontosabb gyomnövényei:

Ebszékfű (Matricaria inodora)
Ragadós galaj (Galium aparine)
Parlagi pipitér (Anthemis arvensis)
Folyondárszulák (Convolvulus arvensis)
Veronikafélék (Veronica sp.)
Tyúkhúr (Stellaria media)
Tarackbúza (Agropyron repens)
Parlagi ecsetpázsit (Alopecurus myrosidies)
Széltippan (Apera spica-venti)
Hélazab (Avena fatua)
Őszi gabona árvakelések

Védekezés: legcélszerűbb posztemergens
szerekkel



Növényvédelem, növényápolás II.
Rovarkártevők 1.

A csíranövény kártevői:
– Káposztabolhák (Phyllotreta ssp.)
– *Repcebolha (Psylloides chrysocephala) Ősszel károsít
– Káposztalegyek (Phorbia brasicae, Phorbia floralis)

 A gyökérzet kártevői:
– Káposzta-fonálféreg (Heterodera crucifarac)
– Cserebogarak (Melolonthidae ssp.) lárvái
– Pattanóbogarak (Elateridae ssp.) lárvái
– Repcegyökér-ormányos (Baris coerulescens) lárvája
– *Gubacsormányos (Ceutorrynchus pleurostigma) lárvája Ősszel károsít

*-al jelölt kártevők jelentős kárt okozhatnak



Növényvédelem, növényápolás III.
Rovarkártevők 2.

 A zöld részek kártevői:
– Káposzta poloskák (Eurydema ssp.)
– Káposzta-levéltetű (Brevicoryne brassicae)
– *Repcebolha (Psylloides crhysocephala) és lárvája
– Káposztabolhák (Phyllotreta ssp.)
– Repcegyökér-ormányos (Baris coerulescens) lárvája
– Repcebecő-ormányos (Ceutorrhynchus assimilis)
– Nagy repceormányos (Ceutorrhynchus napi) és lárvája
– Gubacsormányos (Ceutorrynchus pleurostigma) lárvája
– *Repceszár-ormányos (Ceutorrhynchus quadridens)
– Bagolylepkék (Agrotis, Autographa, Mamestra ssp.)
– Repcedarázs (Athalia rosae) Ősszel károsít

*-al jelölt kártevők jelentős kárt okozhatnak



Növényvédelem, növényápolás IV.
Rovarkártevők 3.

A virágzat és a termés kártevői:
– Káposzta poloskák (Eurydema ssp.)
– Káposzta-levéltetű (Brevicoryne brassicae)
– Bundásbogár (Epicometis hirta)
– *Repce-fénybogár (Meligethes aeneus)
– Repcebolha (Psylloides chrysocephala)
– *Repcebecő-ormányos (Ceutorrhynchus assimilis)
– Repceszár-ormányos (Ceutorrhynchus quadridens)
– Repcebecő-moly (Evergestis extimalis)
– *Repcebecő-gubacsszúnyog (Dasyneura brassicae)
*-al jelölt kártevők jelentős kárt okozhatnak

Védekezés:
A rovarkártevők ellen a fertőzés függvényében évente 2-3 inszekticides 
védekezés lehet indokolt



Növényvédelem, növényápolás V.
Betegségek:
 A csíranövény betegségei:

- Fuzariumos betegség (Fusarium ssp.)
- Rizoktóniás csírapusztulás (Rhizoctonia solani)

 A gyökérzet betegségei:
- Gyökérfekély (Pythium de baryanum, Rhizoctonia solani)
- Gyökérgolyva (Plasmodiophora brassicae)
- Dohányfojtó szádor (Orobanche ramosa)

 A zöld részek betegségei:
- *Keresztesvirágúak peronoszpórája (Peronospora brassicae)
- *Repce becőrontó betegsége (Alternaria brassicae, Alternaria oleraceae)
- *Keresztesvirágúak fehér sömöre (Albugo candida)
- Lisztharmat (Erysiphe communis)
- *Fehérpenészes rothadás (Sclerotinia sclerotiorum)

 A virágzat és a termés betegségei:
- Repce virágzöldülése (RVZM)

A *-al jelöltek előfordulásával lehet számolni.
A betegségek jóval kevesebb problémát okoznak mint a rovarkártevők.

Védekezés:
- csávázás kötelező
- vegyszeres állománykezelés ritkán



Növényvédelem, növényápolás VI.

 A repce növekedésszabályozása

Célja: - ősszel megfelelő fejlődési ütem biztosítása, 
a túlfejlődés megakadályozása

- a növény 8-10 leveles tőlevélrózsás állapotának biztosítsa a télre
- erőteljesebb gyökérfejlődés
- mérsékeltebb szárnövekedés, jobb szárszilárdság
- kedvezőbb áttelelés
- ritkább tavaszi felfagyás

Ideje: - elsősorban ősszel a repce 4-8 leveles fejlettségénél
- október közepe-november második fele
- tavasszal ritkán alkalmazzuk, (ha igen a kitavaszodás után)



Öntözés

Ritkán öntözzük, ha igen: nyár végén és kora 
tavasszal



Érés, betakarítás I.
 Érése elhúzódó, fokozatai:

- zöldérés: magvak világoszöldek, levelek kezdenek elhalni.
- technikai érettség I.: becő arany- sárga, magvak még szétnyomhatók

(30-40% nedv.) 
deszikkálás ezután kezdődhet 25-30%  nedvességnél

- technikai érettség II.: becő barna, mag sötét, zörög a becőben 
aratás ezután kezdődhet 16-19% nedvességnél

 Deszikkálás előnyei: egyöntetű érés, pergési veszteség, 
szárítási költség csökkentése
veszélyes gyomok irtása

Deszikkálásra alkalmas, állapot a magvak:
40 - 50 % barnásfekete
35 - 40 % barnás-zöld
8 - 10 % zöld

Ha deszikkáláskor a zöld szemek aránya nagyobb 8-10 %-nál:
terméscsökkenéssel és minőségromlással kell számolnunk



Érés, betakarítás II.
Deszikkáló szerek hatás-sebessége:

- gyors(Reglone): aratás 4-7 nap múlva
- átmeneti: aratás: 10-14 nap múlva
- lassú (regulátor típ): aratás 20-25 nap múlva

 Aratás: 
egymenetben, átalakított gabonakombájnnal,
kiegészítők: rendválasztó függőleges oldalkasza, 

vágóasztal-toldat

 Előtisztítás 

 Szárítás: max. 50°C-on, 8-10%-ra

 Utótisztítás



A növény minősége
 Olaja linolénsavat tartalmaz,  ezért viszonylag könnyen avasodik.
 Ezért cél a minimális erukasav és glükozinolát tartalom mellett a minél 

alacsonyabb linolénsav tartalom is.
A repce élelmezési és takarmányozási felhasználásának akadályai:

- Erukasav tartalom a régi fajták olajában
Káros hatása: szívizom betegség, karcinogén hatás

- Glükozinolát tartalom a magdarában
Káros hatása: izotiocianát tartalma megakadályozza a 

jód felvételét – golyvaképződés. 
Állati termékkel csecsemőbe: kreténizmus.

Határérték: 25 μmol/g
Az alacsony erukasav tartalmú repcét a világon először Kanadában állították elő.

Innen származik a világon elterjedt mai elnevezése:
CANOLA= CANadian-Oil-Low-Acid

A magas erukasavtartalmú repcék  elnevezése:
HEAR = High Erucic Acid Rapeseed

Modern kedvező zsírsavösszetételű repcék:
HOLL = High Oleic Low Linolenic acid



A növény minősége

Nemesítési 
fok

Olaj erukasav 
(%-a)

Magolajtart. 
(sz.a. %-a)

Extrahált 
dara 

fehérjetart. 
(sz.a. %-a)

Extrahált 
dara, rost+héj 

(%)

Mag-
összes-

glükozino
lát (μg/g)

Hagyományos 
nagy 
erukasavtart.

48-52 45-47 37-38 17-19 90-140

Egyszer 0-s 
fajták 5 %-on belül 41-43 38-40 17-19 94-120

Dupla 0-s 
fajták 2 %-on belül 42-44 38-40 12-14 20-30

Tripla 0-s 
fajták

0,5 %-on 
belül 42-44 40 felett 8-12 20 alatt

Tetra 0-s 
fajták nyomokban 45 felett 42-45 7 alatt 10 alatt



A növény minősége



A vetőmag termesztésének fontosabb 
szakmai szempontjai

 Fontos a homogén jó kultúrállapotú tábla kiválasztása.
 Izolációs távolságok: 

- elit: 500 m
- I. fok: 200 m
- II. fok: 100 m

 Szelekciók, idegenelések időpontjai:
- virágzás előtt
- virágzásban 
- betakarítás előtt

 Veszélyes gyomok (ragadós galaj) irtása kötelező.



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/GYAKORLAT CÍME

A CUKORRÉPA INTEGRÁLT TERMESZTÉSE I.

Előadás anyagát készítette:
Dr. Hoffmann Sándor egyetemi tanár
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