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Agroökológiai rendszer 

 Fotoszintézis útján kötik meg a nap 
fényenergiáját, és tárolják kémiai energiaként, 
ami a többi trofikus szint számára is 
hasznosítható 

 Ökológiában a 
növények az 
elsődleges 
producensek, ők 
képezik a 
táplálékpiramis alját 



Miért termesztünk növényeket? 

 Szervetlen anyagokból szerves anyagot állítanak elő 

 Vannak olyan növények, amelyek olyan anyagokat 

állítanak elő, amelyek számunkra hasznosak 

 Ehhez biztosítani kell a megfelelő termőhely – 

növény kapcsolatot 

 Ha nem megfelelő a kapcsolat, bizonyos keretek 

között változtathatunk 

 A keretek helyes megválasztása és bizonyos keretek 

közötti változtatása maga a növénytermesztés 



Fotoszintézis 

klorofill 

széndioxid  +   víz   +   energia  =   szénhidrát  +  oxigén 

nCO2     nH2O   fény      (CH2O)n   nO2 



A növény életműködése 

Levegő: 

- CO2 

Talaj: 

- tápanyagok 

- víz 

Nap: 

- fény 

- hő 

Növény: fotoszintézis 

A növény a talajból 

fölvett tápanyagokból és 

vízből, valamint a 

levegőből fölvett CO2-

ből napfény segítségével, 

fotoszintézis útján építi 

föl a szervezetét 



Növényi tápanyagok 

 A testének fölépítéséhez a következő elemek 
szükségesek: 
 C - levegőből 

 H - vízből 

 O - levegőből 

 N - talajból 

 P - talajból 

 S - talajból 

 K - talajból 

 Ca - talajból 

 Mg - talajból 

 mikroelemek - talajból 



A növény életciklusa 

csírázás 

termésképzés 

virágzás 

vegetatív növekedés 

kelés 

megtermékenyülés 

másik ciklus(ok) 



A növénytermesztés alapsémája 

Termőhely 

1. kultúra 2. kultúra 3. kultúra 4. kult. 5. kult. 



A termőhelyi környezet 

 Környezet elemei: 

 Abiotikus: talaj, klíma 

 Biotikus: betegségek, kártevők, gyomok, ember 



Klíma 

 Klíma fő elemei: 

 Sugárzás 

 Hőmérséklet 

 Csapadék 

A klímához alkalmazkodni kell, csak 

korlátozottan befolyásolható olyan technikákkal, 

mint az öntözés, üvegház, sor iránya stb. 



Határértékek 

 Vízellátottság – ariditási index (H) 
 nedves, ha H<0,85  

 mérsékelten nedves, ha 0,85<H< l  

 mérsékelten száraz, ha l <H< 1,15  

 száraz, ha H>I,15  

 Hőmérséklet – éves átlag (ty) 
 meleg, ha ty > 17,5 °C  

 mérsékelten meleg, ha 16,5 °C< ty < 17,5 °C  

 mérsékelten hűvös, ha 15,0 °C< ty < 16,5 °C  

 hűvös, ha ty < 15,0 °C 



l. meleg-száraz, 

2. meleg-mérsékelten száraz, 

3. meleg-mérsékelten nedves, 

4. mérsékelten meleg-száraz, 

5. mérsékelten meleg-mérsékelten száraz, 

6. mérsékelten meleg-mérsékelten nedves, 

7. mérsékelten meleg-nedves, 

8. mérsékelten hűvös-száraz, 

9. mérsékelten hűvös-mérsékelten száraz, 

10. mérsékelten hűvös-mérsékelten nedves, 

ll. mérsékelten hűvös-nedves, 

12. hűvös-nedves.  



Éves átlagos csapadék 580 mm 

Éves átlaghőmérséklet 11 oC 

Tengerszint feletti magasság 78-1014 m 

Vegetációs idő hőösszege 1280-1465 oC 

Szárazanyag termelés 8,3-17,6 t/ha/év 

Fotoszintetikusan aktív sugárzás 1518-1612 MJ/m2 

Hóborított napok száma 41 nap/év 

Klimatikus adottságok 



Talaj 

50%

25%

25%

szilárd 

folyadék 

levegő 

A talaj fázisainak idealizált 

megoszlása 

Három fázisú rendszer: 

•szilárd 

•folyadék 

•levegő 

A három fázis aránya 

dinamikusan változik, és ez 

az arány változtatható is! 

Tudni kell, miből indulunk ki, és 

hogy mihez szeretnénk eljutni, 

ezek alapján kell módszert 

választani! 



Talaj – fizikai 

féleség 

A talajnak többféle 

összetevője lehet 

A talaj heterogén rendszer, 

több összetevő egyszerre 

fordul elő, és ezek együttesen 

határozzák meg a talaj 

tulajdonságait 

Ezek tulajdonságai 

jelentősen eltérnek 



Talaj – textúraosztály 



Másodlagos szerkezet: 

•aggregátumok 

•az aggregátumok közti 

 pórustér 

A talaj több fázisos rendszer 

aggregátumban: 

•szilárd fázis 

pórustérben: 

•folyadék fázis 

•légnemű fázis 

•élő fázis 



Talajvíz 

Befolyásoló tényezők: 

•A pórustér mérete 

•A talajszemcse 

minősége 

 

Különböző növények 

gyökere különböző 

szívóerőt fejt ki 



Talaj-víz-növény 

A talaj vízforgalmával 

kapcsolatban különböző 

input és output elemekkel 

találkozhatunk 

A tényleges 

megnyilvánulását sok 

körülmény befolyásolja, ez 

adja meg az előzőek arányát 



Magyarország talajtípusai 



Termesztési tájak, körzetek 

1. Alföld 

2. Kisalföld 

3.NY-Mo.-i peremvidék 

4.Dunántúli dombság 

5.Dunántúi középhegység 

6.É-i középhegység 



Termőhelyi kategóriák 

Szántóföldi kategóriák: 

 I. Középkötött mezőségi talajok 

 II. Középkötött erdőtalajok 

 III. Kötött réti talajok 

 

 IV. Laza és homoktalajok 

 V. Szikes talajok 

 VI. Sekély termőrétegű, erodált és heterogén 
talajok 



I-III. termőhelyi kategóriák 

I. Csernozjom talajok  

- Mély termőrétegűek.  

- Kiváló a vízgazdálkodásuk.  

- Jó a tápanyag-szolgáltató képességük.  

- Viszonylag könnyű a művelhetőségük.  

- A legigényesebb szántóföldi növények 
is sikeresen termeszthetők rajtuk.  

II. Barna erdőtalajok  

- Jó a tápanyag- és vízgazdálkodásuk.  

- Megfelelő a művelhetőségük.  

- Igényesebb szántóföldi növények is 
sikeresen és biztonságosan 
termeszthetők rajtuk.  

- Az eróziós károk agrotechnikai 
eljárásokkal megakadályozhatók.  

III. Kötött réti talajok  

- Jó tápanyagkészlet, gyenge 
tápanyag-feltáródás.  

- Víztartó képességük nagy, 
vízvezetésük kedvezőtlen.  

- Fölmelegedésük lassú.  

- A növénytermesztést az 
évszakonkénti, főleg a tavaszi 
magas talajvízállás, valamint a 
nagyobb esők utáni túltelítődés 
kedvezőtlenül befolyásolja. 

- Művelhetőségük kedvezőtlen.  

- Kora tavaszi vetésű, valamint a 
tartósan magas talajvízállást és 
vízborítást nem tűrő növények 
termesztése nem ajánlatos, de a 
nagy vízigényű növények 
biztonságos termesztése is 
korlátozott.  



IV-VI. termőhelyi kategóriák 
IV. Laza, homoktalajok  

- Könnyű művelhetőség.  

- Kedvezőtlen vízgazdálkodás, 
kis víztartó képesség, a 
tápanyagok túlzott 
mozgékonysága.  

- Gyakori a széleróziós-kártétel.  

- Az elérhető termésszint 
általában kicsi, a 
termésbiztonság ingadozó.  

- A biztonsággal termeszthető 
növények száma kevés.  

VI. Sekély termőrétegű talajok  

- Kevés a tárolható víz mennyisége.  

- A termesztés korlátozó tényezője a vízhiány.  

- Kevés vizet igénylő, rövid tenyészidejű, nyár elején betakarítható 
növényfajok termeszthetők viszonylag biztonságosan.  

V. Szikes talajok  

- Fizikai és kémiai tulajdonságaik 
kedvezőtlenek.  

- Víz- és tápanyag-gazdálkodásuk szélsőséges.  

- A viszonylag sikerrel termeszthető 
növényfajok száma erősen korlátozott.  

- Nagy a termésingadozás.  

- Leginkább az őszi gabonaféléket (búza), a 
késő tavaszi vetésű növényeket és a 
lucernát, esetleg a repcét termeszthetjük 
viszonylag biztonságosan.  

- Gyakran szükséges a kémiai talajjavítás. 



Művelési ág 2005-2009 
Művelési ág (ezer ha) 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 

Szántóterület 4 513,10 4 509,60 4 506,10 4 502,80 4 501,60 

Kert 95,9 96 96,1 96,1 96,1 

Gyümölcsös 102,8 102,8 101,9 98,5 98,7 

Szőlő 86 86 86 82,6 82,8 

Gyep 1 056,90 1 014,50 1 016,90 1 009,80 1 004,20 

Mezőgazdasági terület 5 854,80 5 808,90 5 807,10 5 789,70 5 783,30 

Erdő 1 775,10 1 776,70 1 822,40 1 884,40 1 895,60 

Nádas 62 61,1 57,1 59,4 60,5 

Halastó 33,8 34,2 34,4 34,7 35,8 

Termőterület 7 725,70 7 680,90 7 721,00 7 768,30 7 775,20 

Művelés alól kivett terület 1 577,70 1 622,50 1 582,40 1 535,10 1 528,20 

Összesen 9 303,40 9 303,40 9 303,40 9 303,40 9 303,40 



Az egyes időszakok jellemző 

munkálatai 

 Szeptember: nyárvégi vetések, rozs, árpa, tritikálé vetése, talaj-

előkészítés, tápanyag-utánpótlás, lucerna utolsó kaszálása  

 Október: őszi búza vetése, kapások betakarítása, istállótrágyázás, 

őszi mélyszántás  

 November: őszi mélyszántás, növényápolás  

 December: belső munkák  

 Január: fejtrágyázás, belvízkezelés, jégkéreg kezelése  

 Február: felfagyás hengerezése, fejtrágyázás, talaj-előkészítés, 

kora tavaszi vetés  



Az egyes időszakok jellemző 

munkálatai 
 Március: őszi szántások lezárása, elmunkálása, őszi vetések 

ápolása, kora tavaszi vetések, fejtrágyázás  

 Április: talaj-előkészítés, gyomirtás, vetés, fejtrágyázás, őszi 
kalászos gyomirtása  

 Május: tavaszi vetések növényvédelme, lucerna első kaszálása, őszi 
kalászosok növényvédelme  

 Június: rétek fűhozamának betakarítása, zöldborsó betakarítás, 
kapások növényápolása, kalászosok betakarításának előkészítése, 
lucerna második kaszálása  

 Július: kalászos gabonák betakarítása, repce és száraz borsó 
betakarítása, tarlóhántás, másodvetések, esetleges címerezés, és 
öntözés  

 Augusztus: tápanyag utánpótlás, nyári szántás, tarlók ápolása, 
lucerna harmadik kaszálása, nyár végiek vetése (lucerna, fűfélék, 
herék, repce), silózás kezdete, réti betakarítás  



Növényteresztési, földhasználati 

rendszerek 
 rabszolgatartó társadalom: ad hoc növénytermesztés, 

az időszak vége felé néhány írásos emlék 
 parlagos, legelőváltós, erdőváltós rendszer 

 feudalizmus: nagyon lassú fejlődés 
 ugaros földhasználati rendszer, Európában: VII-XI. 

századtól, 2-3 nyomásos gazdálkodás 

 újkor: vetésváltó – XVI-XVIII. századtól 

 Magyarországon az 1800-as évek közepén még az 
ugaros rendszer az uralkodó 

 XIX-XX. sz. fordulója: gépesítés, műtrágyázás, fajták 

 napjainkban: intenzív, integrált, alternatív 



Vetésforgó, vetésváltás, 

monokultúra 

 Vetésforgó 

 növényi összetétel (db faj) 

 növények aránya (%, térbeli eloszlás) 

 növények sorrendje (időbeli eloszlás) 

 körforgás (rotáció, visszatérés) 

 Klasszikus/szilárd vetésforgó: összetétel és arány fix, 

térben és időben kidolgozott sorrend 

 Keret vetésforgó: nem konkrét növények, hanem 

azonos termesztési igényű növények csoportja 



Klasszikus ismeretforrások 
 Norfolki négyes 

 Arthur Yung (1741-1820) dolgozta ki 

 elemei és sorrend: répa, tavaszi árpa 

(v.h. alávetés), vörös here, őszi búza 

 arány: 25-25-25-25 % 

 rotáció: 4 év 

 Tartamkísérletek 

 Rothamsted (Broadbalk): 

1843-tól fönntartott búza, 

1852-től tavaszi árpa 

monokultúra 

 Halle: 1878-tól „örök 

rozstermesztési” kísérlet 

 USA – kukorica monokultúra 

 Keszthely, Martonvásár, 

Kompolt (1960-as évektől) – 

vetésforgó és monokultúra 

tartamkísérletek 



Vetésforgó, vetésváltás, 

monokultúra 

 Vetésváltás 

 olyan növényi sorrend, ahol különböző termesztési 
igény szerinti csoportba tartozó növények váltják 
egymást 

 Monokultúra 

 időben: a vetésváltás elhagyása 

 térben: nagy területen azonos növény termesztése 
adott időben 

 Átmenet: bi(di)kultúra, trikultúra 



Előnyök - hátrányok 

 Vetésváltás 

 talajtermékenység fönntartása, 
fokozása 

 szakszerű és sokoldalú 
kihasználás 

 terémésbiztonság 

 talajvédelem 

 komplex tervezés 

 növényvédelmi vetület 

 üzemi szintű stabilitás 

 takarmánybázis 

 gépkihasználás optimalizálása 

 környezetbarát 

 Monokultúra 

 fönntartható a talaj 
termékenysége 

 növénytermesztésen kívüli 
talajvédelmi funkciók 

 maximális termést hozó 
növényt termesztik 

 egyszerűbb növényvédelmi 
beavatkozások 

 erős specializáció 

 kevesebb gépi beruházás 

 nagyobb termelékenység 

 egyszerűbb üzem- és 
munkaszervezés 



A növénytermesztés alapsémája 

Termőhely 

1. kultúra 2. kultúra 3. kultúra 4. kult. 5. kult. 



Egy egyéves növény termesztési 

ciklusa 

 Elővetemény – adott évi kultúra – utóvetemény 

 
A technológia elemei: 

Faj és fajta kiválasztása 

Talaj előkészítés 

Tápanyag utánpótlás 

Vetés 

Ápolás 

Betakarítás 

Post harvest 



Egyéves növény termesztési ciklusa 

Elővetemény – adott évi kultúra – utóvetemény 

 A technológia elemei: 

Faj és fajta kiválasztása 

Talaj-előkészítés 

Tápanyag-ellátás 

Vetés 

Ápolás 

Betakarítás 

Terménykezelés / post harvest 



Elővetemény 

 Elővetemény igény és érték 

 Mit jelent: 

 Mindig két egymást követő kultúra közötti kapcsolat 

 Tápanyagot hogyan meríti ki 

 Vizet hogyan használja föl 

 Terület kihasználása: időben lekerül 

 Egészségügyi vetület 

 Stb., pl.: lucernatörés üreges, pillangós N gyűjtő 

 Allelopátia 

 Vannak általában jó és általában rossz elővetemények 

 Visszatérhetőség – monokultúra tűrése 



Egy egyéves növény termesztési 

ciklusa 

 Elővetemény – adott évi kultúra – utóvetemény 

 
A technológia elemei: 

Faj és fajta kiválasztása 

Talaj előkészítés 

Tápanyag utánpótlás 

Vetés 

Ápolás 

Betakarítás 

Terménykezelés / post harvest 



Faj és fajta kiválasztása 

 Ökológiai szempont 

 Klíma 

 Talaj 

 Ökonómiai szempont 

 Agrotechnikai szempont 

 Növényi sorrend 

 Géppark 

 Szakértelem 

 Egyéb (növényvédő szer maradék, stb.) 



Termesztett növények csoportjai 
 Szántóföldi termesztett növények: 

 gabonafélék 
 búza, kukorica, (csemegekukorica) 

 gyökér- és gumós növények 
 cukorrépa, burgonya, (gyökérzöldségek) 

 hüvelyesek 
 szója, borsó, (zöldborsó) 

 olajnövények 
 napraforgó, repce, 

 rostnövények 
 len, kender 

 ipari növények 
 dohány, komló, seprűcirok 

 pillangós szálasok 
 lucerna, vörös here 

 föltétlen takarmánynövények 
 silókukorica, keszthelyi keverék, muhar 

 Kis területen termesztett szántóföldi 
növények: 
 fűszernövények 

 gyógynövények 

 Kertészeti termesztett növények: 
 kabakosok (görögdinnye?) 

 bogyósok (szabadföldiek?) 

 levélzöldségek 

 gyökérzöldségek 

 hagymafélék 

 almatermésűek 

 csonthéjasok 

 héjasok 

 bogyós gyümölcsűek 

 szőlő 

 zöldborsó?, csemegekukorica? 

 Gyepnövények 
 pillangós szálas? 

 Erdészeti növények 
 rövid vágásfordulójúak? 

 Egyéb 
 pl. nád 



Fajtaválasztás 

 A növénytermesztés négy alappillére a 
következő: 

 Termőhelyi környezet (ökológiai) 

 Közgazdasági környezet (ökonómiai) 

 Termelési környezet (agrotechnikai) 

 Biológiai alapok (faj és fajta) 

 

 Fajtában meg kell lennie a potenciálnak, amit 
az agrotechnika többé-kevésbé kihozhat belőle 









Egyéves növény termesztési ciklusa 

Elővetemény – adott évi kultúra – utóvetemény 

 A technológia elemei: 

Faj és fajta kiválasztása 

Talaj-előkészítés 

Tápanyag-ellátás 

Vetés 

Ápolás 

Betakarítás 

Terménykezelés / post harvest 



Talaj-előkészítés 

 Tarlóhántás - tarló ápolása - alapművelés - 
alapművelés elmunkálása - magágy készítés - 
vetés utáni elmunkálás 

 A növény igényeihez kell igazítani a talajunkat, 
időben elsőként a vetőmag csírázásához 

 Igény: 

 Vetőágy mélysége 

 Talajnedvesség 

 Talaj levegő, lazultság 

 morzsalékosság 

 Általánosan: apró morzsás, kellően ülepedett, 
nyirkos, egyenletes, vetés mélységében 
tömörített vetőágy szükséges 







Talaj-előkészítés gépei 



Egyéves növény termesztési ciklusa 

Elővetemény – adott évi kultúra – utóvetemény 

 A technológia elemei: 

Faj és fajta kiválasztása 

Talaj-előkészítés  

Tápanyag-ellátás 

Vetés 

Ápolás 

Betakarítás 

Terménykezelés / post harvest 



Tápanyag-ellátás 

 Növény testének fölépítéséhez kellő anyagok minimumba kerülhetnek, 
ezek korlátozhatják a fejlődést 

 Azért kell pótolni, mert lekerül a terméssel  

 Makroelemek – NPK 

 Mezoelemek – Ca, Mg 

 Mikroelemek 

 A tápanyagoknak az adott időben, kellő mennyiségben kell fölvehető 
formában a növény rendelkezésére állni! 

 Talajvizsgálatok alapján pontosan meg lehet a mennyiséget határozni, a 
kijuttatás idejében, módjában és a kijuttatott trágya fajtájában kisebb a 
variációs lehetőség, a növény faja ezeket megszabja 

 Tápanyag kijuttatás módjai, csoportosítás: kijuttatás ideje (alap, starter, fej, 
levél), eredete (szerves, szervetlen), halmazállapota (folyékony, szilárd) 
alapján 



Tápanyag-ellátás 

 Mennyiség kiszámításának lépései: 

 1. a terület termőhelyi kategóriába sorolása - talajvizsgálat 
vagy terméseredmények alapján 

 2. a talajvizsgálat eredménye alapján a termőhelyi 
kategórián belül igen gyenge, gyenge, közepes, jó vagy 
igen jó kategóriák - táblázatból 

 3. a termeszteni kívánt növény termésátlagának 
megtervezése 

 4. a tervezett termésszinthez a kellő hatóanyag kiválasztása 
- táblázatból 

 5. a hatóanyag átszámítása trágyára (szerves + szervetlen) 

 6. korrekciók - pl. pillangós elővetemény 
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Vetés 

 Vetőmag – mi is az? Vetőmagkezelés fogalmai (csávázás, Hé, T%, Cs%, cold teszt, 
vigor) 

 Paraméterei: 

 Ideje – visszaszámolás a kritikus időponttól 

 Mélysége – kellő nedvesség, kellő mélység (magméret tízszerese), kellő fedés 

 Sortáv 

 Tőtáv 

 Vetőnorma 

 A vetés során a növény igényeit lehetőségeinkhez mérten a legnagyobb mértékben 
kell kielégíteni. A cél az, hogy a szaporítóanyag a fejlődéshez minél kedvezőbb 
körülmények közé kerüljön 

 Lezárás fontos! 

 Vetési módok – szórva, sorba, szemenként, szalagos, ikersoros, sávos, váltakozó 
sorú, keverékvetés, rávetés, palántázás 

 Csávázás: védelmi funkció. 1876 óta (Tilletia) kötelező, Hg, szintetikus és 
kombinált szerek alkalmazása. 

 A vetéskor kialakítható a művelő út, ami a növényvédelem szempontjából lényeges 



A vetőmag értékmérő tulajdonságai 

 Technikai tisztaság: fajazonos magvak tömeg%-a 

 Idegenmagtartalom-vizsgálat: idegen magok db-száma 

 Genetikai tisztaság és fajtaazonosság: csak kitenyésztéssel, 
kevés laboratóriumi vizsgálat 

 Csírázóképesség: optimális körülmények között kicsírázó 
magok db%-a (első megjelölt nap: csírázási erély) 

 Életképesség: biokémiai módszer, festés 

 Életrevalóság (vigor): cold-teszt, öregítési teszt, hidegben és 
melegben nézik a csírázást 

 Egészségi állapot: mag felületén vagy a magban levő 
kórokozók 

 Nedvesség: szárítás során bekövetkező tömegveszteség 

 Osztályozottság: rostákon válogatnak alak szerint 





Csíráztatás 



Csírák 

fölszedése 

 Hány mag lett 

lerakva 

 Hány csírázott ki 

 Ez hány %? 

 CS% 



Vetési alapadatok 
Vetésidő e.m.t. Csíraszám Sortáv 

Őszi búza X/1-2 40-44 5-6 millió Gabona 

Őszi árpa IX/3-X/1 37-42 4,5 millió Gabona 

Tavaszi árpa III/1-2 35-42 4-4,5 millió Gabona 

Rozs IX/3 30-34 4,5-5 millió Gabona 

Zab II/3-III/2 27-32 4,8-5 millió Gabona 

Tritikálé IX/3-X/2 40-45 4,8-5,2 millió Gabona 

Szemes kukorica IV/2-3 100-400 55-80 ezer Kapás 

Napraforgó (n.o., hib) IV/2-3 55-75 40-55 ezer Kapás 

Őszi káposztarepce (hib) IX/1-2 3,5-6 600-800 ezer Dupla gabona 

Borsó II/3-III/3 150-300 0,8-1,3 millió Gabona 

Szója IV/2-3 120-200 550-650 ezer Dupla gabona 

Burgonya IV/1-3 2,5-6 cm 44-55 ezer Kapás 

Cukorrépa III/3-IV/1 Kiszerelésfüggő 1,2-1,6 U Szűkített kapás 

Lucerna III/2-IV/1 és VIII/2-3 2-2,4 12-13 millió Gabona 

Vörös here III/1-IV/1 és VIII/1-2 Diploid: 1,4-1,9 

Tetraploid: 2,5-2,8 

8-10 millió Gabona 
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Növényápolás 

 A növény kelésétől a betakarításig tartó 

időszak munkálatai 

 A környezeti föltételek változhatnak ahhoz 

képes, mint amit előre vártunk, és a növény 

igényeihez alakítottunk, ez a megváltozott 

tényező kárt okoz, tehát károk 

 Abiotikus károkok 

 Biotikus károkok 



Tenyészidő 

zöld: 

vetés  

piros: 

betakarítás 

világoszöld: 

tenyészidő 

burgonyánál: 

k: korai 

t: tárolási 



Klimatikus károkok 

 Vízforgalom, hőmérséklet, sugárzás – túl 

kevés vagy túl sok, átlagtól eltérő 

 aszály, belvíz, árvíz, hó- és jégkár (jégeső) 

 fagyáskárok (ki-, meg-, föl-), kisülés, megszorulás, 

fagy miatti törés, késő tavaszi és kora őszi fagy 

 széltörés, megdőlés, homokfúvás 



Talaj eredetű 

 Cserepesedés 

 Iszapos fölszín 

 Fölszínen vagy mélységben tömör 

 Sófölhalmozódás (szolonyeces, szoloncsákos) 

 Levegőtlen talaj 

 Túl nedves talaj  



Agrotechnikai eredetű 

 Tápanyaghiány, kimosódás 

 Növényvédőszer sodródás 

 Taposás 

 Buja állomány – megcsapatás 

 Illesztés – átfedés vagy kihagyott sáv az 

ápolásnál 

 Túlérés 

 Megdőlés (több oka lehet) 



Biotikus - gyom 

 Életforma csoportok szerinti gyom aspektusok 

 T1 – korai őszi, főleg repce 

 T2 – őszi gabona 

 T3 – tavaszi gabona 

 T4 – kapások jellemző gyomjai 

 G, H – egyéves kultúra esetén tarlón könnyű 

kezelni 

 Egyszikűből kétszikűt, kétszikűből egyszikűt 

könnyű kivenni 

 Veszélyes gyomok – 24, 48, vetőmagban 



Biotikus - betegség 

 Vírus, fitoplazma, baktérium, gomba 

 Többgazdás, egygazdás, törzsek 

 Rezisztencia nemesítés 

 Pl.: fehérpenész, rozsdák 

 Triviális név (tünetről), pl.: ragya, rozsda, 

lisztharmat, dérgomba, penész 



Biotikus - kártevő 

 Polifág, oligofág, monofág 

 Károsítás helye: 

 gyökér, szár, levél, generatív részek, tárolási 

 Kárkép levélen: 

 hámozás, csipkézés, lyuggatás, karéjozás,  

szabálytalan rágás, tarrágás, csócsárlás 



Jellemző növényvédelmi 

beavatkozás 

 Búza – üszög, rozsda, fuzárium, lisztharmat, 

futrinka 

 Őszi árpa, rozs, tritikálé – búzához hasonló 

 Tavaszi árpa, zab – T3-asok, vírus, vetésfehérítő 

 Kukorica – gyom, fuzárium, kukoricabogár 

 Napraforgó – peronoszpóra, fehérpenész, 

diaportés betegség, gyomosodás 

 Repce – fehérpenész, repcedarázs, -fénybogár, 

ormányosok, korai gyomosodás 



 Burgonya – vírusok, burgonyavész, talajlakók, 
fonálférgek, gyomosodás, burgonyabogár 

 Cukorrépa – gyomnövények (levélborulás előtt!), 
cerkospóra,  fonálféreg, levéltetvek, talajlakó 
kártevők, répabogár, -bolha, -barkó 

 Lucerna – barkók, ormányosok, szúnyogok, 
lucernabogár, -böde, gyomosodás, aranka 

 Vörös here – több gombás betegség, kevesebb késői 
probléma 

 Szója – peronoszpóra, alternária, szeptória, gyomok, 
akácmoly 

 Borsó – gyomosodás, ragya és egyéb levél-
betegségek, tripsz, levéltetvek, bagolylepke, zsizsik 



Diagnosztika 
 Jellegzetes és általános tünetek 

 pl.: sárgulás őszi gabonán tavasz elején, majd a levelek 

torzulása: vízhiány, N hiány, hideg, vírus, fonálféreg, fritt 

légy 

 Időszakra és károkozóra jellemző szimptómák 

 Tápanyag – fiatal vagy öreg levelek, abiotikus eredetű 

mintázat az állományban (mélyen fekvő helyek, stb.) 

 Vírus – csíkossák, mozaik, az állományban adott irányban 

terjed, sárgulás és elhalás kinövések nélkül 

 Baktérium – olajfoltosság, nyálka 

 Gomba – előbb-utóbb szemmel is látható telepek 

 Ízeltlábúak – rágás vagy szívás károk 

 Gerincesek – nagy méret – nagy rágás 



Előrejelzés, prognózis 

 Országos, térségi, üzemi 

 Rövid, közép, hosszú távú 

 Pl. sárgatál, szürke ragacslap, sárga lap, 

talajminta, búzacsomós, fénycsapda, 

feromoncsapda 



Védekezés  

 Agrotechnikai, genetikai, mechanikai, 

vegyszeres, biológiai 

 A biotikus károkozók konkurenseink, ezért 
kell őket szabályozni 

 Kárküszöb – akkor van szükség 
növényápolási beavatkozásra, ha a 
beavatkozás költségét meghaladja az azzal 
megóvható termés értéke. Ezért a modern 
szemlélet szerint irtás helyett korlátozásról 
beszélünk, de ez az abiotikus károkra is igaz 
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Betakarítás 

 Az egyes növények betakarítási ideje változó, 
a búzát június-július határán, a kukoricát 
szeptember-október táján takarítják be 

 A betakarítással a szorosan vett 
növénytermesztés egy ciklusa lezárul, és 
megkezdődik a következő 

 A betakarítás módját a termesztési cél, idejét a 
növény érettségi állapota szabja meg 

 Biológiai és technikai/technológiai érettség 



Agronómiai értelemben vett termés 

 Különböző technológiánál betakarított 

kukorica részek: 

 Szemes 

 Csöves 

 CCM (szemek, és a csutka változó része) 

 LKS (szemek, csutka és a csuhé 80-100 %-a) 

 Teljes növény -  ez a silózás alapanyaga 
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Post harvest 

 Termény kezelésénél számít a fölhasználás (pl. 

szárítás – vetőmag) 

 Tárolás, tartósítás – szárítás, erjesztés, 

prizmázás 

 Leggyakoribb: szárítás 

 Elsődleges földolgozás, tisztítás, kiszerelés 

 



Mi az a tartósítás? 

 Aerob mikróbáknak három dolog kell: 

 Tápanyag 

 Levegő 

 Víz 

 Tartósítás: valamelyiket elvesszük (tápanyagot nem lehet, 
értelemszerűen!) 

 Silózás - anaerob 

 Szilázs 

 Szenázs 

 Széna – száraz 

 Szemes – száraz, nedves 

 Lédúsak – prizmázás 



Számolási feladat 1. 

 Búza vetése: 

 T%=99% 

 Cs%=98% 

 e.m.t.=42g 

 5 millió növényt szeretnénk ha-onként 

 Hány kg vetőmag kell ha-onként? 



Számolás menete 

 T%*Cs%=Hé 

 Hé=97,02% 

 (tőszám*e.m.t./Hé)/(1000*1000)= 

(5millió*42/0,9702)/(1000*1000)= 

=5153576*42/1000000=216,45 kg/ha 

 Válasz: ha-onként 216,45 kg búza vetőmag 

kell. 



Számolás 2. 

 Folyóméter: 

 nem függ a tábla alakjától 

 1m*10000m-es tábla is 1 ha rövid oldallal 

párhuzamos sorok  

 számolás: 10000/sortáv [méterben!] 

 pl: 10000/0,125=80000 fm/ha 





Köszönöm a figyelmet! 

A képek forrása: a képzésen kötelező 

tankönyvek 


