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Minőség 

 „A minőség a követelményeknek való 

megfelelés” vagy a „... használatra való 

alkalmasság” 

 célnak megfelelő minőség! 

 Növénytermesztésben: 

 Fajtaérték  

Agrotechnika  
Termék minősége  



Termesztett növények fölhasználása 

Csoportok Csoporba foglalás szempontja Fölhasználási cél 

Gabonafélék Szénhidrát a magban 
Humán fogyasztás, takarmány, szaporítóanyag, 

ipari cél 

Gyökér- és gumós 

növények 

Szénhidrát a vegetatív 

kitartóképletekben 

Humán fogyasztás, takarmány, szaporítóanyag, 

ipari cél 

Hüvelyesek Fehérje a magban Humán fogyasztás, takarmány, szaporítóanyag 

Olajnövények 
Gazdaságosan kinyerhető 

mennyiségű olaj a magban 

Ipari cél, takarmány, humán fogyasztás, 

szaporítóanyag 

Rostnövények 
Kinyerhető megerősödött 

szállítónyalábok 
Ipari cél, szaporítóanyag 

Ipari növények Speciális ipari igények Ipari cél, szaporítóanyag 

Pillangós szálasok Fehérje a vegetatív részekben Takarmány, szaporítóanyag 

Föltétlen 

takarmánynövények 
Háziállatok takarmánya Takarmány 



Kalászosok összefoglalója 

Vetésterület 
Termés-

átlag 
Fölhasználás Vetés ideje Betakarítás ideje 

Őszi búza 1-1,2 millió ha 3,5-5,5 t/ha 
Kenyérgabona, 

takarmány 
X 1-20. 

június vége- 

július közepe 

Őszi árpa 200 ezer ha 3,5-4 t/ha Takarmány IX. 20-X. 5. június második fele 

Tavaszi árpa 150 ezer ha 3-3,5 t/ha Söripar III. 1-20. június vége 

Zab 60-65 ezer ha 2-2,5 t/ha Takarmány II. 25-III. 15. július közepe 

Rozs 50 ezer ha 2-2,5 t/ha 
Takarmány, 

kenyérgabona 
IX. 20-30. július közepe 



Gabonafélék termése, t/ha  
Növény 

Szántóföldi termőhely 

I. II. III. IV. V. VI. 

Őszi búza 4,0-8,6 3,5-8,0 3,5-7,5 2,5-5,0 3,0-6,0 3,0-5,6 

Tavaszi búza 3,5-6,0 3,0-5,5 - - - 2,5-4,0 

Durum búza 3,0-6,5 2,5-6,0 - - - - 

Tönköly-hántolatlan 3,0-6,0 3,0-6,0 2,0-4,0 2,0-4,0 - 2,0-4,0 

Rozs - - - 1,8-3,5 - 2,0-3,2 

Évelő rozs - 2,0-2,5 - 2,0-2,5 - 2,0-2,5 

Tritikálé 3,0-7,0 2,6-6,0 2,5-5,0 1,6-3,8 - 2,0-3,5 

Őszi árpa 3,5-7,3 3,0-6,0 2,5-5,0 2,4-5,5 2,0-5,0 2,0-4,0 

Tavaszi árpa 3,0-5,5 3,5-6,0 2,5-5,0 - - 2,0-3,9 

Zab 3,0-5,8 2,5-5,6 2,2-5,0 2,0-4,2 - 2,0-4,5 

Szemes kukorica 5,0-10,0 4,0-9,0 3,5-8,0 2,5-5,7 2,5-5,0 2,5-6,0 

Csemege kukorica 8-12 8-12 8-12 - - - 

Szemes cirok 4,0-9,0 3,0-6,0 2,0-7,0 1,8-5,0 1,8-5,0 2,2-5,5 

Köles 1,5-2,5 1,2-2,0 - 0,8-2,0 - - 

Fénymag 1,4-2,0 1,2-1,7 1,1-1,5 0,7-1,1 0,6-1,0 0,5-1,0 

Pohánka - 1,5-2,7 - 0,8-1,8 - - 

Rizs R1=2,2-4,2 R2=2-4 R3=1,8-3,5 

Rizs talajok: R1= kötött réti, R2= szolonyeces réti, R3= szikes talajok  



Gabonafélék termőterülete, ha  

Növény 2004 2005 2006 

Őszi búza 1125577 1095759 1066500 

Tavaszi búza 4568 4982 10810 

Durum búza 9360 7142 6756 

Rozs 40649 39142 38973 

Őszi árpa 189341 173580 177909 

Tavaszi árpa 136687 136317 120814 

Tritikálé 138089 143110 135705 

Zab 52807 54111 58637 

Egyéb gabonafélék 

(cirok, köles, hajdina, 

fénymag) 

31624 26621 24031 

Rizs 2773 2830 2450 

Kukorica 1225352 1194210 1212916 



Termesztőkörzetek 



Búza minősége 

 Vetőmagként 

   

 Árugabonaként  

 Humán élelmezés 

 Takarmány minőség 



Főbb minőségi paraméterek 

 Hektolitertömeg (liszt mennyisége)  

 Ezerszemtömeg (nagyság, teltség, 

kiegyenlítettség) 

 Acélossági százalék (sikér és 

összprotein mennyiség) 

 Szedimentációs érték (Zeleny-

index) 

 Hagberg-féle esésszám  

 Alveográfos érték (W) 

 Farinográfos érték  

     

 



Szemkeménység 

 A gabonaszem deformációval szembeni 

ellenállásának mérőszáma 

 Meghatározása a részek tulajdonságainak 

alapján 

 Adott genetikai hátterű búzák örökletes 

tulajdonsága 

 



A búza fehérjéi 

 A tészta oldószere a VÍZ! 

 A fehérjéket oldékonyságuk szerint 

csoportosíthatjuk. 

(savakban,lúgokban,alkoholban,vízben,sóoldat

ban oldódhatnak) 

 Csak a vízben oldódó fehérjék tudnak 

kioldódni, ami nem, az alkotja a sikért. 



Morfológiai, biokémiai háttér 

 Az endospermium keményítője szemcse-

formátumban 

 Membrán-felület (lipidek, speciális fehérjék) 

 Másik alapvető komponens: sikérfehérjék 
(gliadinok, gluteninek) 

Kapcsolat van köztük!  

  a sikérfehérjék mátrixként veszik körül a 

 keményítőszemcséket!!! 



Összefüggés 

 A szemkeménység 
morfológiai szinten a 
fehérjemátrix és a 
keményítőszemcsék közti 
adhézió mértékének 
függvénye!!! 

 

 Következménye, hogy a 
kemény búzaszem őrléskor 
töredezhet, sérül, ami a liszt 
vízfelvevő-képességét 
befolyásolja. 

 A szemkeménység számos 

egyéb minőségi 

tulajdonság függvénye 

 Az adhézió nagysága 

összefügg a 

fehérjetartalommal, 

valamint a sikérfehérjék 

összetételével is!!! 

 A fehérjetartalom 

növekedésével növekszik 

tehát a szemkeménység is 



Sikér: a búza különleges fehérjéje 

Szénhidrát (65-68%) 

és egyéb anyagok 

Fehérje (13-16%) 
Sikér fehérjék 

(28-40%) 



A sikérfehérje – nagy- sőt óriásmolekulájú, 

vízmegkötésre, térhálósodásra képes 

így lesz belőle szép, kelt, nagy térfogatú lukacsos 

bélzetű kenyértészta 



Sütőipari minőség 

  Javító minőségű búzafajták (A1 – A2):  

  Mv Palotás, Mv Emma, Mv Magdaléna,  

  Gk Délibáb, Gk Miska 

  Malmi búzák (B1 - B2): Mv Kucsma,  

 Mv Tamara, Mv Vilma, Gk Élet, Gk Kunság,

 Gk Zuboly, stb. 

  Takarmány búzák (C1 – C2): ma kifejezetten 

 ilyen nemesítésű fajta nincs, a B2-es minőség 

 leromolhat takarmány minőségre, pl: Gk Kata, Gk 

 Répce, Mv Martina fajták esetében 

 



Acélosság (vitreousness) 

 Kedvező agronómiai és ökológiai tényezők 

hatására az érési periódusban bármilyen 

búzafajtánál kialakulhat 

 Kategóriaváltás 25 %-onként 

 (acélos –> lisztes) 



Acélosság vizsgálata 



Különböző iparágak igényei 

 Malomipar és egyéb búzalisztet felhasználó 

iparágak 

 Malomipar: keménység – 

őrléshez felhasznált energia 

(költségemelkedés) 

 Liszt-részecske méret, 

sűrűség, vízfelvevő képesség, 

lisztkihozatal mértéke 

 

Egyéb lisztet feldolgozó iparágak: 

(tészta és sütőipar) 

-szintén fehérjetartalom és 

szemkeménység alapján 

-endospermium szerkezet, 

vízfelvevő képesség 

- Kelesztési idő, élesztő aktivitása 

(hozzáférhető szénhidrátok 

mennyisége alapján) 

- Gáztermelés, kenyértérfogat 



Egyéb paraméterek 

 Hamutartalom (elégetés után az eredeti 

maghoz képest a hamu tömege) 

 Magbelső-maghéj arány 

 Lisztarány 

 Sűrűség (petróleum-szint, ált. 1,2) 

 Vízfelvevő képesség (elfolyósodásig) 

 Szín (tésztaiparnál) 



A hl-súly mérése 



Esésszámmérő 

 Enzimaktivitásra 

utal 

 

 Az életfolyamatok 

beindulása, 

nyugalmi fázis 

föloldása 



Farinográf 



A farinogramm szerkezete 

A 

B C 

E T 
D 

A A tészta konzisztenciája 

B A tészta kialakulás időtartama 

C A tészta állóképessége 

D A tészta rugalmassága 

E A tészta ellágyulása 

T A farinográfos érték terület cm2  Ragasits 1998 nyomán 



jó minőségű       rossz minőségű 
búza farinogramja 



A sikértartalom alakulása  

1999 

2001 



A sütőipari értékszám alakulása 

1999 

2001 



A megosztott nitrogén trágyázás 

hatása a búza minőségére 

33,6

64,3

35,6
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41,6

82,2
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Intervenciós gabona minimálkövetelményei 
Búza Durum

búza 

Rozs Árpa Cirok Kukorica 

Maximális 

nedvességtartalom 

14,5% 14,5% 14,5% 14,5% 14,5% 14,5% 

Egészséges 

gabonaszemek 

88% 88% 88% 88% 88% 88% 

Nem egészséges gabona 12% 12% 12% 12% 12% 12% 

Ebből:        tört szem 5% 6% 5% 5% 10% 10% 

Gabonaszemekből álló 

szennyeződés 

7% 5% 5% 12% 5% 5% 

Zsugorodott szemek 

Más gabona 3% 5% 

Rovarkárosított szemek 

Elszineződött csírájú 

szemek 

Hősérült szemek 0,5% 0,5% 3% 3% 3% 3% 

Penészes, fuzáriumos 

szemek 

1,5% 

Csírázott szemek 6% 4% 6% 6% 6% 6% 

Vegyes 

szennyeződés

ek 

3% 3% 3% 3% 3% 3% 

Ebből: idegen 

mag 

0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 

Károsodott 

szemek 

0,05

% 

0,05

% 

Idegen anyag 

Héjrészek 

Anyarozs 
0,05

% 

0,05

% 

0,05

% 

Erjedt szemek 

Élettelen 

rovarok, 

rovarrészek 

Áttetsző 

szemek max 

aránya 

- 40% 

Engedélyezett 

maximális 

csersavtart. 

1% 

Minimális 

fajsúly (kg/hl) 

72 78 68 62 - - 

Fehérjetartalo

m 

- 11,5

% 

- - - - 

Hagberg-féle 

esésszám 

220 220 - - - - 

Zeleny-index 20 - - - - - 



Búza - tavasszal 



Őszi gabonák tavaszi 

állapotminősítése 
Ismérvek Jó (4-5) Közepes (2-3) Gyenge (0-1) 

Beállottság A talajt teljesen zárja Hiány < 10% Hiány > 10% 

Növény (db/fm) 60-65 55-60 < 40 

Növénymagasság (cm) > 15 cm 10-15 < 10 

Bokrosodás 4-6 2-3 Nem kezdődött meg 

Szín élénkzöld 
Élénkzöld- 

zöldessárga 
Zöldessárga- sárga 

Kultúrállapot Jól művelt Elégtelenül művelt Elhanyagolt 

Talajállapot 
Gyommentes, 

aprórögös 

Kissé gyomos, apró-

durva rögös 

Erősen gyomos, durva 

rögös, hantos 

Növényápolás 
Hengerezés, 

fejtrágyázás 
Részben végezték el 

Nem, vagy rosszul 

végezték el 

Betegségek, kártételek nincs 5-10% > 10% 



Kukorica betakarítása, beltartalom 

 Különböző betakarítási 

módok (felhasználás szerint) 
 csöves 

 száraz szemes 

 nedves szemes 

 CCM - corn cob mix 

 LKS - Liesch Kolben Schrot 

 silókukorica 

 Mag beltartalma 

 fehérje - 8-10% - kevés! 

(csökk – term.növ. miatt) 

 olaj - 3-5 % - csírában 

 keményítő – 65-85% (25 % 

amilóz, 75% amilopektin) 

 cukor 1,8 % 



Kukorica  

 lófogú 

 csemege 

 sima puhaszemű 

 sima keményszemű 

 pattogatni való 



Fajtaválasztás szempontjai - 

kukorica 

 Nagy termőképesség 

 FAO-szám 

 Szárszilárdság 

 Sűríthetőség 

 Kis fattyasodási hajlam 

 Intenzív technológia-tűrés 

 Jó tápanyag-reakció 

 Beltartalom (felhasználástól függően) 

 



Tavaszi árpa 

 Söripari elvárások: 

 11,5% alatti fehérje 

 70 % feletti osztályozottság (2,5 mm rostán) 

 9% alatti pelyva 

 csírázás 

 sérülésmentes, egészséges, szalmasárga szem 

 16% max nedvesség 

 kiváló extrakt 

 nagy ezerszem és hektolitertömeg 



Olajnövények 

 olajnövény: a magból gazdaságosan kinyerhető 
az olaj, ez minimum 18-20 % 

 fölhasználás: 

 étkezés 

 szappanipar 

 festék- és lakkipar 

 egyéb iparok (gyógyszer, kozmetika, vegyipar, 
műanyagok, kenőanyag) 

 olajgyári pogácsa és extrahált dara 



Olajnövények 
 Olajnövények csoportosítása 

 1. csoport, olajsav csoport – nem 
száradó olajokat tartalmazó 
növények 

 2. csoport, linolsav csoport – 
félig száradó olajokat tartalmazó 
növények 

 3. csoport, linolénsav csoport –
száradó olajokat tartalmazó 
növények 

 4. csoport, erukasav csoport –
nem száradó vagy gyengén 
száradó, nagy erukasav-tartalmú 
olajokat tartalmazó növények 

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

 Az olaj fölhasználhatóságát alapvetően a 
telített és telítetlen zsírsavak aránya dönti 
el  

 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.  



Fajtákkal szembeni igény - 

napraforgó 
 stabil termőképesség és termésbiztonság 

 jó ökológiai alkalmazkodóképesség 

 nagyméretű, magas olajtartalmú kaszat 

 kedvező héj-bél arány (általában héj:bél -15:85) 

 a tányér előnyös formája és állása 

 az állomány kiegyenlítettsége 

 szárszilárdság 

 szárazságtűrés 

 jó nektártermelés és pollenprodukció 

 jó olajminőség és nagy fehérjetartalom 

 betegség- és rovarrezisztencia 

 a hibridek gazdaságos vetőmag-produkciója 



Fajtákkal szembeni igény - repce 

 ezermag-tömeg (4,0-6,5) 

 termésbiztonság 

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

 betakaríthatóság 

 glükozinolát-tartalom 

 olajtartalom 

 fagytűrés 



Minőség - dohány 

 0,5-1 % nikotin, növényvédőszer-alapanyag, a 

szervezetben aránylag gyorsan bomlik. (LD50: 

0,04-0,06 g) 

 Maximum 8 % fehérje 

 Szénhidrát a szárazanyagban 40-50 % 

 Citromsav: 0,6-9,2 % 

 

 



Cukorrépa Fajtakörök 

 E (ertragreich) – bőtermő 

 N (normál) – normál 

 Z (Zuckerreich) – cukordús 

 ZZ (besonders Zuckerreich) – rendkívül cukordús 

 

Cél: egységnyi területről minél több cukor biztonságos 
előállítása (termésmennyiség-minőség), 
alkalmazkodóképesség, betegségellenállóság (Rizor). 

 

A sziléziai fehér répa 5-7 % cukrot tartalmazott, aminek 
fele kinyerhető 



Felhasználási cél - burgonya 

 Élelmiszer: újburgonya, 

tárolható burgonya, chips 

 Szeszgyártás 

 Takarmány 

 

Gumó beltartalma: 

-12-24 % keményítő!!! 

-2 % nyersfehérje 

+ K, S, P -tartalom 

•A típus: főzés után is egyben marad a 

gumó. Burgonyasaláta, hidegkonyhai 

készítmények céljára 

•B típus: kissé szétfővő, enyhén lisztes, kissé 

összeálló húsú. Vegyes hasznosítású étkezési 

burgonya, sült krumpli céljára 

•C típus: szétfővő, laza szerkezetű, lisztes, 

porhanyós, száraz húsú. Pürépehely, chips és 

tészták alapanyaga 

•D típus: teljesen szétfővő, erősen lisztes, 

száraz. Keményítő, ipari pürépehelygyártás 

céljára, vagy takarmánynak 



Termőhelyi kategóriánkénti termés - 

hüvelyesek 
I. II. III. IV. V. VI. 

t/ha t/ha t/ha t/ha t/ha t/ha 

Borsó – 23 %N 2,0-4,6 1,6-4,0, 1,5-3,8 1,0-2,5 - - 

Szója – 39 %N 1,5-3,6 1,2-3,1 1,2-3,1 - - - 

Bab – 20 %N 0,8-2,0 0,6-1,5 0,5-1,5 0,4-1,0 - - 

Lencse – 27 %N - 1,5-2,5 - - - - 

Lóbab – 32 %N 2,2-4,5 1,8-3,5 1,6-2,8 - - - 

Csillagfürt – 37 %N - 1,0-3,3 - 1,0-2,9 - 0,8-2,6 

Csicseriborsó – 22 %N 2,0-3,6 1,5-2,8 - 1,0-2,0 - - 

Szegletes lednek – 26 %N - - 1,0-1,8 - 0,8-2,5 - 

Homoki bab – 23 %N 0,5-2,0 - - 0,7-2,5 - - 

Mungóbab – 23 %N 0,4-1,5 0,4-1,5 - 0,4-1,5 - - 

Földimogyoró – 30 %N 0,7-1,8 0,7-1,8 - - - - 



Zöldborsó 

 Vetést a betakarítás szerint kell szakaszolni 

 Betakarítás a földolgozás igényei szerint 

 Finométer és tenderométer – konzerv és 

hűtőipar 

 1 Fo= 3*(To-3) 

 35-50 Fo-ú zöldborsót igényel a földolgozóipar 

 



Betakarítás - szója 

 Fölhasználás szerint: 

 Zöldtakarmány: csúcsi virágzás befejeztével 

 Nedves magnak: 28-32%-os nedvességnél 

 Száraz magnak: ha a levelei leperegtek, és 14-16 
%-os a nedvessége (érésgyorsítók, perzselők) 

 Szárítás: érzékeny, mert sok benne a fehérje és 
az olaj 

 Viszont magas hőfokon szárítva az antinutritív 
anyagok lebomlanak 



Beltartalma, fölhasználási irányok - 

lucerna 

 Fehérjeforrás 

 Ca- és vitaminforrás 

 Szaponin - kedvezőtlen 

Vizsgált komponens Sz.a.-ra vonatkoztatva levél szár levél:szár arány 

Nyersfehérje % 25,0 10,2 1,45:1 

Karotin mg/kg 93,6 18,6 5,03:1 

Xantofil mg/kg 24,7 10,2 2,42:1 

Lignin % 10,3 23,4 0,44:1 

Szaponin g/kg 6,5 3,0 2,17:1 



Beltartalma - vöröshere 

 Puffasztó hatású, ezért főként szénának 

 Nagyon jól emészthető 

zöldtakarmány 
Szárazanyag Nyersfehérje Nyerszsír Nyersrost 

% a sz.a. %-ában 

1. kaszálás – virágzás előtt 15,5 18,7 3,2 24,5 

- virágzás kezdetekor 17,5 17,1 4,0 26,8 

- teljes virágzáskor 22,5 16,0 2,6 29,3 

2. kaszálás – teljes virágzáskor 19,6 18,3 3,6 27,0 



Hozam – pillangós szálasok  
név élettartam évi kaszálások kaszálásonkénti termés élet-teljesítmény 

Lucerna 3-4 4 Széna: 1,5-3 t/ha Széna: 20-40 t/ha 

Vörös here 2-(3) 2 Zöld: 8-9 t/ha Széna: 15-20 t/h 

Baltacim 5-6 2 Éves széna: 4-8 t/hz 

Tarka koronafürt 4-5 2-3 Széna: 3 t/ha 

Fehérvirágú somkóró 2 2 Széna: 4-6 t/ha Széna: 12-24 t/ha 

Bíborhere Zöld: 12-17 t/ha 

Széna: 3-4,2 t/ha  

szénának nem jó 

Görögszéna 1 1 Zöld: 15-20 t/ha 

Széna: 3-5,5 t/ha 

Nyúlszapuka 1 1 Széna: 5-8 t/ha/év 

Perzsahere 1 2 Zöld: 10-15 t/ha 

Fehér/lódi here 4-5 1 Zöld: 3-7 t/ha 

Tavaszi bükköny 

Szöszös bükköny 1 

Pannon bükköny 

Szarvaskerep 4-6 1 Széna: 1,8-2,6 t/év 



A takarmánynövények 

csoportosítása 
 Sok és jó minőségű fehérjét adó tömegtakarmányok 

 Évelő pillangósok 

 Egyéves vagy áttelelő pillangósok 

 Sok szénhidrátot tartalmazó tömegtakarmányok 

 Fehérjét és szénhidrátot kedvező arányban tartalmazó tömegtakarmány-
keverékek 
 Évelő pillangósok és füves társításaik 

 Őszi zöldtakarmány-keverékek 

 Tavaszi zöldtakarmány-keverékek 

 Nyári zöldtakarmány-keverékek 

 Fehérjét és szénhidrátot alacsony koncentrációban tartalmazó lédús 
tömegtakarmányok 

 Szántóföldi melléktermékek 

 Árunövények ipari földolgozása során képződő takarmányozásra alkalmas 
melléktermékei 



Köszönöm a figyelmet! 


