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Olajnövények 

 Olajnövény: a magból (vagy más részből) 

gazdaságosan kinyerhető a növényi olaj (lipidek), ez 

minimum 18-20 % 

 Fölhasználás: 

 Étkezés – sütőolaj, margarin 

 Festék- és lakkipar 

 Kenőanyag  

 Egyéb iparágak (gyógyszer, kozmetika, vegyipar, 

műanyagok,) 

 Szappanipar  

 Olajgyári pogácsa és extrahált dara 



Olajnövények 

 Trigliceridek – 1 db glicerin + 3 db zsírsav 

 Zsírsavak 

 Palmitinsav – 16:0 

 Sztearinsav – 18:0 

 Olajsav – 18:1 

 Linolsav – 18:2 

 Linolénsav – 18:3 

 Erukasav – 22:1 



Olajnövények 

 Olaj fölhasználhatóságát alapvetően a telített és telítetlen 
zsírsavak aránya dönti el. Ennek jellemzésére használjuk a 
jódszámot. A jódszám alapján történő csoportosítás: 
 -gyorsan száradó növényi olajok (jódszáma 130 fölötti) 

 -félig száradó növényi olajok (jódszáma 85-130) 

 -nehezen száradó növényi olajok (jódszáma 85 alatti) 

 

 Jódszám: a vizsgálati körülmények között elnyelt jód tömege.  
 A jódszám kifejezése: g/100 g minta (száz gramm mintára jutó 

jódmennyiség tömege grammban). 

 A módszer elve: 

 A vizsgálati anyagot oldószerben feloldjuk és Wijs-reagenst adunk 
hozzá. Bizonyos idő elteltével hozzáadunk kálium-jodid oldatot és 
vizet, majd a felszabadult jódot nátrium-tioszulfát oldattal titráljuk.  

 



Olajnövények 

 Olajnövények csoportosítása 
 1. csoport, olajsav csoport – nem száradó olajokat tartalmazó 

növények: 
 koriander, földi mandula, földi mogyoró 

 2. csoport, linolsav csoport – félig száradó olajokat tartalmazó 
növények: 
 tök, napraforgó, szezám, gyapot, dohány, mák, szója, sáfrányos szeklice, 

textilmályva 

 3. csoport, linolénsav csoport –száradó olajokat tartalmazó növények: 
 kender, fekete szezám, len, perilla 

 4. csoport, erukasav csoport –nem száradó vagy gyengén száradó, nagy 
erukasav-tartalmú olajokat tartalmazó növények: 
 káposztarepce, borsmustár, fekete mustár, fehér mustár, gomborka 

 5. csoport, oxisav csoport – nem száradó, nagy oxisav-tartalmú olajokat 
tartalmazó növények: 
 ricinus 



Olajnövényeink 

terület, ezer ha termésátlag, t/ha 

2006 2007 2008 2009 2010 átlag 2006 2007 2008 2009 2010 átlag 

repce 142,1 225,4 246,8 260,6 259 226,78 2,38 2,2 2,65 2,22 2,16 2,32 

napraforgó 534,2 512,9 549,8 535,1 501,3 526,66 2,21 2,07 2,67 2,35 1,97 2,25 

olaj len 1,9 1,7 0,7 0,9 0,7 1,18 1,02 1,26 0,91 1,04 1,23 1,09 

Eurostat adatok, Magyarország 

Napraforgó és repce termése és olaja 

olajtartalom jódszám fehérje 

napraforgó 46-54 % 127-136 17 % 

repce 42-48 % 95-106 20-23 % 



Repceolaj összetétele 

Zsírsav "00"-as Új Fertődi HO 

Palmitinsav 4,3 2,76 3,63 

Sztearinsav 1,7 0,88 1,77 

Olajsav 61 13,81 73,74 

Linolsav 18,8 1,51 8,96 

Linolénsav 9,4 6,79 8,55 

Gadlajsav 1,7 6,48 1,36 

Erukasav 0,4 52,02 <0,05 



Repce 

Brassica napus L. 



Repce botanikája 

 Káposztarepce (2n=38) 

 Őszi Barssica napus L. ssp olifera forma biennis  

 Tavasz Barssica napus L. ssp olifera forma annua 

 Karórépa  Barssica napus L. ssp rapifera 

 Réparepce (2n=20) 

 Őszi  Barssica campestris L. forma biennis 

 Tavasz  Barssica campestris L. forma annua 

 



Őszi káposztarepce 

Brassica napus 

 Cruciferae (Brassicacea) 
– keresztesvirágúak 

 mélyre hatoló orsós 
főgyökér 

 elágazó, dudvás szár 

 110-180 cm magas 

 levélrózsán erősen 
karéjozott, száron 
lándzsa alakú ép szélű 
levelek 



Őszi káposztarepce 

Brassica napus  

 emt:3,5-6,0g 

 egyenes vagy kicsit 

hajlott, éréskor gyakran 

fölnyíló, két üregű becő 

 3-7 cm hosszú, 19-22 

maggal 

 mag színe sötét, 

kerekdedek 



Története  

 Mediterrán eredet 

 Középkorban világítóolaj 

 Újkorban kenőolaj 

 Rövid megszakítás 

 Biodízel 

 

 Tájfajták 

 Hibridek 

 

 Legújabb irányok a nemesítésben 



Repcetermesztés Magyarországon 

 a 18. századtól termesztenek repcét hazánkban 

 világításra és étolajként használták 

 étkezési felhasználását korlátozza az erukasav-
tartalom 

 termőterülete igen változó 

 1920 és 1990 között 2-60 ezer ha között változott a 
termőterülete 

 Jelenleg a biodízel-előállítás miatt Európában 
növekszik a termőterület 

 termésátlaga 1,6 t/ha volt 2005-ben, bár az OMMI 3,3 
t/ha termésátlagot mért 

 



Repce termesztési terület 

 Világban sok millió ha-n: 

 Kína, India, Kanada 

 EU országaiban 

 Nagy terület: Németország, Franciaország, Nagy-

Britannia, Lengyelország 

 Termésátlag: 4 t/ha, 3,5 t/ha, 3 t/ha, 2,5 t/ha 



Felhasználása 

 világítóolaj 

 étolaj - margarin 

 ipari nyersanyag (festék- és szappangyártás) 

 takarmányozás 

 zöldtrágya 

 vetésszerkezetben kedvező szerepe van 

 biodízel 



Elterjedésének okai 

 Jó ár 

 Kiváló elővetemény 

 Talajszerkezetet javítja 

 Először juttatja bevételhez a termelőt 

 Könnyen beilleszthető a vetésforgóba 

 Nincs speciális gépigény 



Fajtákkal szembeni igény 

 ezermag-tömeg (4,0-6,5) 

 termésbiztonság 

 erukasav-tartalom (45-2-3-1 %) 

 betakaríthatóság 

 glükozinolát-tartalom 

 fagytűrés 

 magvak olajtartalma 40-45 % 

 őszi és tavaszi változata is van, az őszi 20-40 
%-kal terem többet, olajtartalma 2-8 %-kal 
nagyobb a tavaszinál  

 



Repce talajigénye 
 megfelelő: gyengén lúgos (6,5 pH-nál 

savanyúbb talajokon a termés fokozott 

csökkenésével kell számolni), középkötött és 

ennél lazább talajok felelnek meg legjobban 

(30-50 KA) 

 elfogadható: ha az altalajban mész van, a 

szántott réteg 6 pH-ig csökkenhet; kedvező 

évjáratokban a termő szikeseken is 

eredményesen termeszthető 

 

 

Termés: 

 I. középkötött mezőségi talajok  1,8-3,7 t/ha 

 II. középkötött erdőtalajok   1,5-2,5 t/ha 



Éghajlatigény 

 megfelelő: hűvösebb vagy mérsékelten meleg, 

nagy fagyoktól mentes, csapadékos, párás, 

humid klíma 

 elfogadható: tőrózsás stádiumban a növénynek 

már erősebb a főgyökere, s a felfagyással 

szemben is ellenállóbb 



Környezet igény 

 megfelelő: Dunántúl és az Északi-khg 

környezete felel meg legjobban 

 elfogadható: A Nagy-Alföldön 5 évből 

rendszerint csak kétszer van kedvező feltétel 

 Nagyon fontos a kultúrállapot 

 



Ökológiai és talaj igény 
repce 2011-12 vetésterület betakarított terület termésátlag különbség kipusztulás 

Pest, Bp. 13050 3273 1840,8 9777 8198 

Közép-Magarország 13050 3273 1840,8 9777 8198 

Fejér 20388 16394 2350 3994 1831 

Komárom-Esztergom 5418 5054 1956,1 364 198 

Veszprém 12800 10820 2080 1980 1980 

Közép-Dunántúl 38606 32268 2197,8 6338 4009 

Győr-Moson-Sopron 21270 19008 2470 2262 1173 

Vas 20760 20344 2614 416 479 

Zala 14997 14840 2650,2 157 150 

Nyugat-Dunántúl 57027 54192 2573,4 2835 1802 

Baranya 15954 14080 3185,2 1874 1904 

Somogy 17426 17021 2782 405 405 

Tolna 5731 6146 2817,8 -415 208 

Dél-Dunántúl 39111 37247 2940,3 1864 2517 

Borsod-Abaúj-Zemplén 23450 2420 1900 21030 22602 

Heves 16240 1129 720 15111 14701 

Nógrád 3835 8 100 3827 2289 

Észak-Magyarország 43525 3557 1622,8 39968 39592 

Hajdú-Bihar 5360 2245 2115,8 3115 2612 

Jász-Nagykun-Szolnok 25161 5966 1991,8 19195 14515 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 10163 5719 2249,9 4444 4944 

Észak-Alföld 40684 13930 2117,7 26754 22071 

Bács-Kiskun 16990 10193 2110 6797 4925 

Békés 19600 4250 2300 15350 8745 

Csongrád 13250 4150 1989,9 9100 8100 

Dél-Alföld 49840 18593 2126,6 31247 21770 

Összesen 281843 163060 2459,6 118783 99959 



Növényi sorrendbe illesztés 

 
 megfelelő: borsó, bíborhere, őszi takarmány 

keverékek, tavaszi takarmány keverékek, őszi 

árpa, őszi búza, tavaszi árpa, korai burgonya, 

július elején feltört lucerna, herefélék 

 nem megfelelő: mindazon növények, amelyek 

július 25-30 után kerül le 

 Visszatérhetőség: önmaga után 4 évig ne 

kerüljön 

 



Talajelőkészítés  

 megfelelő: Optimális vetésidőre kellően 

elmunkált, porhanyós, ülepedett, egyenletes 

felszínű, nyirkos, legyen a talaj. Szántásos 

alapművelést csak nyirkos talajállapotban 

célszerű elvégezni. A magágy legyen 6-10 cm 

mély, felülete annyira zárva, hogy alatta a talaj 

ne száradjon, vagy ha esőt kap, a 

csapadékvizet tudja befogadni 

 elfogadható: ami lehetővé teszi a gyors és 

kiegyenlített kelést 



Tápanyagellátás 

 N: 

 - kalászos elővetemény után a magágyba a 25 %-át 

 - pillangósok után magágyba ne kapjon 

 - az ősszel kiadott N adag 30-40 kg-ot ne haladja meg  

 

 A 6 pH alatti talajokon célszerű 2,0-4,0 t/ha CaCO3 tartalmú anyaggal 

(őrölt mészkőpor, cukorgyári mésziszap stb.) mésztrágyázni a tavaszi 

vetésű növények előtt az adott tábla  

 Esetenként sor kerülhet bórtrágyázásra is. A bórt (2-5 kg/ha) koratavasszal 

az első N-fejtrágyázással együtt kapja 

1 tonna termés, a hozzátartozó melléktermékkel az alábbi mennyiségeket vonja ki 

a talajból: 

 nitrogén (N) 55 kg/t  mész (CaO)  30 kg/t 

 foszfor (P2O5) 35 kg/t  magnézium (MgO) 10 kg/t 

 kálium (K2O) 43 kg/t 



Vetés 
 A korai vetés túl fejlett állományt, őszi szárba indulást, téli kifagyást okoz, a 

késői, meg nem erősödött vetések pedig télvégén-koratavasszal felfagyást 

szenvedhet.  

 - nagy erukasav tartalmú fajtákat augusztus 20.-szeptember 5. között  

 - erukasav mentes fajták és hibridek vetésideje szeptember 1-15. között van  

 - korábbi vetés a Debrecen-Keszthely vonaltól északra, a későbbi vetés az 

attól délre eső termőhelyeken javasolható.  

 A repce a virágzati oldalágakon hozza becőtermésének döntő hányadát; ezért cél 

a növények elágazódásának elősegítése. Cél tavaszra 80-100 db/m2 (fajta), ill. 

50-60 db/m2 (hibrid) áttelelt növényállomány.  

 A fajta és a hibrid repce esetében dupla gabonasortávolság (24-30 cm) indokolt. 

A csírázó magszám ennek megfelelően a fajtarepcéknél száraz magágyba 1,0-1,4 

millió csíra/ha (4-6 kg/ha), a hibridrepcéknél 0,6-0,8 millió csíra/ha (2,5-3,5 

kg/ha).  

 A repce optimális vetésmélysége 2-3 cm. A vetés után feltétlenül hengerezni 

szükséges. 



A repce vetési útmutatója 

Megnevezés Adatok Megjegyzés 

Vetési idő IX. 1-15. Debrecen-Keszthely vonaltól É-

ra a korábbi, D-re a későbbi 

vetésidő az irányadó 

Sortáv 24 cm   

Vetésmélység 2-3 cm   

Csíraszám 100-140 db/m2 (fajta) 

60-80 db/m2 (hibrid) 

Későbbi vetésnél rosszabb 

magágynál +10-20% 

Ezermagtömeg 3,5-6,0 g   

Csírázóképesség legalább 85 %   

Tisztaság legalább 98 %   

Nedvességtartalom legfeljebb 11 %   



Ápolás 

 Abiotikus károk 

 Télállóság 

 Pergés, stb 

 Biotikus 

 Gyom 

 Kártevő 

 Betegség 

 



Repcedarázs 

 



Repcebolha  

 



Ormányosok  

 



Repcefénybogár  

 



Gyomok, gyomszabályozás 

 A repcevetésekben előforduló legfontosabb gyomnövények a következők: 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. Ezek közül ősszel különösen veszélyes a gabona (búza, 

árpa) árvakelés. Az árvakelés erőteljes fellépése esetén a repce még a betelelés előtt 

felnyurgul, szárbaindul, amely rendkívüli mértékben csökkenti a télállóságát. 

Tavasszal különösen veszélyes gyomnövény a ragadós galaj és a mezei acat. 

 A repce vegyszeres gyomirtása presowing, preemergens, valamint őszi és tavaszi 

állományra történhet. A száraz talajállapot esetén a presowing kezelések 

hatékonysága nem megfelelő. A kelés előtti kezelés is viszonylag ritka, mivel a 

talaj gyomösszetétele nem ismert és a csapadékviszonyok sem kedveznek. Az őszi 

kelés utáni kezelések jelentős részét a gabona árvakelések ellen van. Tavaszi 

posztemergens kezelések a kétszikű gyomok ellen irányulnak döntő mértékben. 



Betegségek  

 Betegségei ma még kisebb mértékben lépnek fel, csak bizonyos évjáratokban okoznak 

jelentősebb gazdasági károkat. Betegségei a növény valamennyi részét megtámadhatják. 

  A csíranövény betegségei: Fuzariumos betegség (Fusarium ssp.), Rizoktóniás 

csírapusztulás (Rhizoctonia solani) 

  A gyökérzet betegségei: Gyökérfekély (Pythium de baryanum, Rhizoctonia solani), 

Gyökérgolyva (Plasmodiophora brassicae) 

  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) 

 

 Ezek közül a peronoszpóra, a fehérpenész, az alternaria és a fehérsömör fellépésével lehet 

számolni. A betegségek ellen a csávázás alkalmazása kötelező jellegű, az 

állományvédekezésre pedig csak ritkán kerül sor. 

 



Betakarítás 
 - zöldérésben a levélelhalás megkezdődik, a magvak világoszöld színűek.  

 - első technikai érettség fenofázisában a levelek leszáradása tovább folytatódik, a becő 

aranysárga színű, a magvak nyomásra még kettéválnak (30-40 % nedvességtartalom).  

 - néhány nappal ezt követően történhet meg a deszikkálás (25-30 % víztartalomnál).  

 - a második technikai érettség fázisában tekintjük az állományt betakarításra alkalmasnak. 

A mag víztartalma ekkor 16-19 %, a levelek teljesen lehullottak, a becők barnák, a 

magvak sötétbarna ill. fekete színűek, a becőt megrázva a magvak zörögnek.   

 Érése és betakarítása június második felében, északon és nyugaton július elején 

végezhető.  

 A betakarításkori veszteségeket jelentős mértékben növelheti az érés időszakában lehulló 

kisebb-nagyobb csapadék. A megázó és kiszáradó repce becőtermése könnyen felnyílik és 

jelentős mértékben elhullatja a magját.  

 Az egymenetes kombájnos betakarítás feltétele a leszárítás.  

 A deszikkálás idejének meghatározásakor az alkalmazott defóliánst is figyelembe kell 

venni. A gyors, gyomirtó hatású deszikkáns (Reglone) alkalmazása után 4-7 nap múlva.  

 Kaszaszerkezettel felszerelt vágóasztalú kombájnos betakarítással tovább csökkenthetők a 

betakarítási veszteségek. A gabonakombájnt megfelelő átalakítás után lehet repce 

betakarítására felhasználni.  

 



Terménykezelés 

 Kis ezermagtömege miatt a kombájnon és a 

szállító járműveken a megfelelő tömítések 

elvégzésére.  

 A kombájntiszta termés sok becő, szár, 

levélrészeket tartalmaz, ezért előtisztítani, 

majd szárítani max . 50 oC-on 8-10 %-os 

nedvességtartalomra szükséges. A tartós 

tárolás vagy értékesítés előtt utótisztítást 

szükséges elvégezn 

 



Technológia lényeges pontjai 

 Talajelőkészítés 

 Vetés 

 Idő, tőszám, ezermagtömeg 

 Áttelelés 

 Kártevők 

 Veszteség  



Köszönöm a figyelmet! 


