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Nagy területen termesztett 

növényeink alapadatai 
Növény Vetésterület Vetésidő Termésátlag Betakarítás 

Őszi búza 1-1,2 millió ha X 1-20. 3,5-5,5 t/ha június vége-július közepe 

Rozs 40-50 ezer ha IX. 20-30. 2-2,5 t/ha július közepe 

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

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

Tritikálé 100 ezer ha IX. 20-X. 5. 3-5 t/ha Július közepe 

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

Kukorica 1-1,3 millió ha IV. 15-25. 5-7 t/ha szeptember-október 

Cukorrépa 9-35 ezer ha III. 15-IV. 10. 40-50 t/ha szeptember-november 

Borsó 15-20 ezer ha II. 25.– III. 31. 2-4 t/ha június vége-július közepe 

Napraforgó 550 ezer ha IV. 10-30. 1,5-2,2 t/ha 
augusztus vége, max. 

október eleje 

Káposztarepce 250-300 ezer ha VIII. 25- IX. 5. 2-2,5 t/ha június eleje-közepe 

Lucerna 100-120 ezer ha 
III. 10- IV. 10.  

VIII. 10-25. 
4,5-5 t/ha 

május-szeptember, több 

kaszálás (3-4-5) 

Burgonya 20 ezer ha IV. 5-25. 18-30 t/ha májustól 



Vetésterület 

Terület - 15 nagy kultúra

búza; 1 142 000; 25%

kukorica; 1 179 000; 27%

napraforgó; 536 000; 12%

repce; 261 000; 6%

burgonya; 22 000; 0%

cukorrépa; 13 000; 0%

egyéb; 545 600; 12%silókukorica; 74 000; 2%

v.here; 5 000; 0%

lucerna; 134 000; 3%

szója; 31 000; 1%
borsó; 20 000; 0%

árpa; 321000; 7%

zab; 52 000; 1%

rozs; 41 000; 1%

tritikálé; 125 000; 3%



EuroStat 

adatok 

terület, ezer ha termésátlag, t/ha 

2006-2010 átlagában 

gabona 2795,84 4,77 

búza 1115,68 4,12 

szemes kukorica 1156,12 6,21 

borsó 20,04 2,18 

szója 32,56 2,23 

bab 0,86 2,00 

lencse 0,15 2,32 

bükköny 0,00 1,18 

csillagfürt 0,34 1,41 

egyéb hüvelyesek 

(lednek, stb.) 
0,13 2,24 

gyökgumósok 48,66 36,74 

burgonya 23,12 24,24 

cukorrépa 24,86 53,01 

takarmányrépa 0,28 24,80 

egyéb gyökgumósok 0,33 12,52 

repce 226,78 2,32 

napraforgó 526,66 2,25 

olaj len 1,18 1,09 

rost len 0,00 20,48 

rost kender 0,10 4,25 

dohány 5,72 1,35 

egyéb ipari növények 5,75 4,60 



Rostnövények 



EuroStat 

terület, ezer ha termésátlag, t/ha 

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

rost len 0 0 0 : 0 0,00 3,2 50 8,25 : : 20,48 

rost kender 0,4 0 : 0 0 0,10 6,36 3,9 : 2,5 : 4,25 

dohány 5,9 5,6 5,9 5,9 5,3 5,72 : 1,12 1,65 1,13 1,48 1,35 

egyéb ipari 

növények 
3,5 7,9 5,5 6,1 : 5,75 3,85 4,14 5,39 5 : 4,60 



Rostnövények 

Hazánkban két rostnövényt termeszthetünk 

sikerrel. Csapadékigénye miatt a rostlen 

termesztése nehézkesebb. 

A trópusi, szubtrópusi országokban jellemzőbb a 

termesztésük. (gyapot, kenaf, rami, jukka, juta, 

selyemmályva, Musa) 



A kender (Cannabis sativa) 

 Háncsrost-tartalom 

 Ponyvák, zsákszövetek, 

kötelek 

 Mellékterméke a 

pozdorja (bútorlap) 

 Kábítószer-termelés 

(hasis) – a THC 

tartalom függvénye 



Kender 

 Hímkender gyökérzete sekélyebb 

 Tenyészidő végére elfásodó lágy szár 

 100-300 cm is lehet, vastagsága 3-9 mm 

 ideális a hosszú, vékony szár 

 Rostsejtek a háncs és bőrszövet között 

 Hímkender rostanyaga értékesebb 

 Levele tenyeresen összetett 

 Kétlaki növény, hímvirág: bogernyő, nővirág: füzér 

 Termés: makkocska, EMT: 17-25 g  

 Őshazája Közép-Ázsia 

 Ökotípusok: északi, középorosz, déli, ázsiai 

 Kórótermés: 7,5-9 t/ha, rosttartalom: 23-24% 



A rostlen (Linum usitatissimum) 

 Szőnyegek, kárpitok, 
törölközők, terítők 
(finomabb anyagot ad) 

 Műszaki szövetek, 
cipőipar is alkalmazza! 

 Magyarországon főleg a 
Dunántúlon 
termesztették  

 



Éghajlat és talajigény 

 Mo délnyugati része alkalmas 

 600 mm-nél több csapadékot igényel évente 
(vízigényes) 

 Hűvösebb klímát jól tűri, fontos a levegő páratartalma 

 magas talajvizet nem tűri 

 Könnyen felmelegedő vályogtalajokat kedvel 

 Barna erdőtalajok 

 Előveteményei: kalászosok, esetleg kukorica.  
(önmaga után 6-7 évig ne!) 

 Szára 20-30 % rostot tartalmaz, a felső 

 



Ipari növények 



A dohány termesztése 

Nicotiana tabacum L. 



Eredete, felhasználása 

 Közép- és Dél-Amerikából származik 

 Európába Jean Nicot hozta be 1560-ban. 

 Élvezeti cikk 

 Növényvédelem hatóanyaga volt 

 Vegyipari alapanyag 

 

 



Jelentősége 

 Magyarországon a dohányzás rohamos terjedése az 
1850-es évekre vezethető vissza. 

 Jelentős dohánytermesztés folyt az 1700-as évektől: 
szabad dohánytermesztés 1850-ig, az Osztrák 
Dohányjövedék hazánkra történő kiterjesztéséig (I. 
Ferenc József) 

 1985: 13 300 ha 

 1995: 7100 ha 

 2003: 5800 ha, ezen 10 000 t termés terem. Az EU 
előirányzata 12 355 t maximális termés. 



Osztrák Dohányjövedék 

 A termesztés szabályozásának kezdete, 

melynek az alapelvei a mai napig működnek 

 Engedélyhez kötött termesztés, a termés pedig 

osztályonként meghatározott áron váltható be.  



Fajták 

 Kerti, Tiszai, Debreceni, Szegedi – a két 
világháború között termesztették 

 Szabolcsi – jobb minőségű, keresztezett fajta 

 1940: Virginia Yellow Mammoth – 
mesterséges szárítást igényelt 

 Jelenleg: Virginia-típusok: 1400-1700 kg/ha 

 Nagylevelű fajták: 2000-2400 kg/ha 

 



Levélzet 

 Alul: alj- vagy homloklevelek  

 Középen: anyalevelek, ezek a legértékesebbek 

 Szár csúcsán: hegylevelek, ezek a legkevésbé 
értékesek 

 Virágzata: 40-300 virágból összetett bogernyő 

 Termése: kétrekeszes tok, egy rekeszben kb. 
3000 magot tartalmaz. 



Termése 

 Magja a szántóföldi növények közt a legkisebb 

 EMT: 0,09 g 

 Egy növényen akár 500 000 db mag 

 Olajtartalma 35-40 % 

 Fehérjetartalma 24-28 % 

 Olaját felhasználják lakk- és kencekészítéshez 



Fajták 

 Hazánk éghajlati és talajadottságai miatt a nagylevelű 
fajták honosodtak meg. 

 Virginia, Burley és egyéb nagylevelű típusokat 
különböztetünk meg. 

 A Virginia iránt fokozatosan nőtt a kereslet, ma 
területi arányuk 70-80 %. 

 A Virginia típus színe és ízanyag-tartalma jobban 
szabályozható, szénhidrát- és színanyag-tartalma 
magas. 

 A Burley termőképessége nagyobb, de gyengébb 
minősége miatt mára szinte teljesen felhagytak a 
termesztésével. 

 



Fajtákkal szembeni elvárások 

 Jó termőképesség 

 Szárításkor mélysárga levélszín (Virginia) 

 Betegségekkel szembeni rezisztencia 

 Szárazságtűrés 

 A levél jó égőképessége 

 Kis kátránytartalom 

 Közepesnél nem hosszabb tenyészidő 

 Fajtára jellemző beltartalom 

 Köztermesztésben lévő típusok:szivardohány, Burley, 
Virginia, Világos cigaretta típus  

 



Termőhelyigény 

 Talaj: jól szellőző, tevékeny talajéletű, laza, mélyrétegű, de az 
igény dohánytípusonként is változik. Burley: enyhén lúgos 
vályogtalajt kedveli. 

 Éghajlat: 3000-3500 C a hőigénye, ezért palántázzuk. 

 13-15 C-on csírázik 

 Fagyérzékeny 

 Szélre, jégesőre, erős záporokra érzékeny 

 Hűvös időjárás rontja a minőségét 

 Száraz, meleg időt kedvel, közepesen vízigényes (350-450 
mm) 

 A talaj kultúrállapotára kifejezetten érzékeny. 

 

 



A seprűcirok 

 Sorghum dochna 

var.technicum 



Általánosságok 

 Géncentruma: Afrika sztyepp- és 

szavannaterülete 

 Kukoricához hasonlóan C4-es típusú 

növény 

 A kukoricánál szárazságtűrőbb, így a 

szélsőségesen meleg és száraz területeken 

jelentős 



Elsősorban ipari célra hasznosítják,hosszúra nyúlt, 

erősen fejlett bugájából seprűt, kefét készítenek. 

Seprűgyártásra az 50-70cm hosszú bugaszálak 

megfelelőek. A szakáll akkor jó minőségű, ha 

rugalmas, szívós, sárgásfehér színű és a bugaszálak 

egymáshoz közel indulnak ki. 

Szemtermése takarmányozásra alkalmas, de kis 

jelentőségű. 



Gyökgumósok 

 Gazdasági értelemben vett 

termésük a talaj művelt 

rétegében képződő módosult 

hajtás, illetve módosult 

gyökér, melyben elsősorban 

szénhidrátokat raktároznak 

 

 

 Növénytermesztés 

„nehézipara” 

 



Gyökgumósok osztályozása, 

felhasználása 

 Gyökérnövények: 

 CUKORRÉPA, marharépa, murokrépa, cékla, 
tarlórépa 

 Gumósok: 

 Burgonya, csicsóka 

 

 Felhasználás: 

 emberi táplálkozás, állati takarmány, ipari 
földolgozás 



EuroStat 

terület, ezer ha termésátlag, t/ha 

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

gyökgumósok 70,3 66,6 35,7 36,4 34,3 48,66 43,27 33,96 35,5 35,77 35,22 36,74 

burgonya 22,6 25,1 25,4 22,3 20,2 23,12 24,99 22,45 26,9 25,11 21,73 24,24 

cukorrépa 46,8 41,2 9,6 13,8 12,9 24,86 52,41 41,04 59,67 53,6 58,34 53,01 

takarmányrépa 0,4 0,3 0,3 0,1 : 0,28 30,99 23,81 26,26 18,14 : 24,80 

egyéb 

gyökgumósok 
0,6 0 0,4 0,3 : 0,33 24,08 4,12 5,72 16,17 : 12,52 



Specialitások 

 

 Gyökere a művelt rétegben található, ezért igényes a laza és 
mélyen művelt talajra 

 Nagy biomassza produkció (szárazanyag: 20 t/ha), nagy 
víztartalom (70-80%), ezért a szállításuk nehézkes 

 Nagy víztartalom, élő termék, ezért a tárolás is nehézkes 

 Tápanyagigénye jelentős, főleg a K szempontjából 

 Speciális géppark szükséges a termesztéséhez 

 Kezdeti időszakban rossz gyomelnyomók, ezért gyomirtásuk 
különleges odafigyelést igényel 

 



A cukorrépa jelentősége 

- A cukorgyárak privatizációja, majd működésük 
beszüntetése után folyamatosan csökken 
Magyarországon a cukorrépa-termesztésre felhasznált 
földterületek száma 

- 2006-ban 48.929 ha-on termesztettünk cukorrépát. A 
termőterületek nagy része Hajdú-Bihar, Jász-
Nagykun-Szolnok, Győr-Moson-Sopron, Vas és Fejér 
megyében található. 

- Termesztésére jelenleg főként integrátori rendszerben 
van lehetőség. 

- Optimális termesztési feltételek mellett 60-70 t/ha 
termést is képes produkálni. 



A cukorrépa eredete 

 Beta vulgaris, mint a takarmányrépa, cékla, mangold 

(Család: Caenopodiaceae) 

 A Földközi-tenger és az Atlanti-óceán partvidékéről 

származik 

 Az Ókorban és a Középkorban főzeléknövényként 

fogyasztották a levelét, gyökerét 

 Nyugat-Európában a XIII. sz.-ban terjedt el, étkezés, 

takarmányozás céljából 

 Közvetlen őse a sziléziai fehérrépa.  



Cukorrépa története 

 1747 – S. Marggraff – kimutatta, h a répa gyökerében 
szacharóz van 

 1801-02 – Achard – első cukorgyár megalapítója, 
rájött, h a sziléziai fehér répa 5-7 % cukrot tartalmaz, 
aminek fele kinyerhető 

 kontinentális zár (Napóleon) – szükség volt az 
európai cukorgyártásra 

 Magyarországra Tessedik Sámuel hozta be 1767-ben, 
Németország területéről 

 Lilien József – 1808, Ercsiben megalakul az első 
cukorgyár 



A cukorrépa fölhasználása 

 CUKOR IPAR 

(elsődlegesen) 

 

 Melléktermékek: 

 Melasz 

 Leveles répafej 

 Répaszelet 

 Cukorgyári mésziszap 

 



Növényjellemzők (virágzat, gyökér) 

 Virágzata gomolyos füzér, 

idegentermékenyülő növény 

 Gomolytermés (3-5 mag összenövéséből) 

 Répagyökér részei: répafej (epikotil), 

nyak(hipokotil), gyökértest(répatest), 

gyökérfarok 

 Jellemző a gyökérbarázda is 

 Edénnyalábgyűrűk (9-12 db/répatest) 





Növényjellemzők (levélzet) 

A cukorrépának háromféle levéltípusa van. 

 

A-levél: rövid levélnyél, sima felület, a fotoszintézis 

során a lehető legtöbb cukrot termeli és halmozza fel 

B-levél: kisebb méretű, hullámos felületű, nagy 

levélnyél, nagy átmérőjű levélerezet 

C-levél: késői levelek (pl. cerkospóra-fertőzés hatására) 

, kisméretű, falja a cukrot, számunkra kedvezőtlen 



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). 



Ökológiai igények 

- A mérsékelt égöv hosszúnappalos növénye 

- 170-200 nap tenyészidő, 2400-2600 Co hőösszeg-igény, opt. 
18-20 Co 

- Kelés után a fejlődéséhez meleg szükséges 

- Hűvös éjszakák (légzés miatt) 

- Vízigény: viszonylag nagy, 550-600 mm, csúcsidőszaka július, 
augusztus 

- Talajjal szemben nagyon igényes, csak mély termőrétegű, 
magas humusztartalmú, jó víz-és tápanyag-gazdálkodású 
talajon termeszthető 

- + : csernozjom-, réti csernozjom-, öntés-,barna erdőtalajok 

- KULTÚRÁLLAPOT!!!!!!!!!!  

 



BURGONYA 



Burgonya története 

 1580 – Francis Drake hozta Angliába 

 1600-as évek második felétől kerül 

Magyarországra, de lassan terjed el 

 1845-47 – fitoftóra járvány Írországban 



Botanikája 

 Vegetatív szaporítás – vetőgumó 

 Mérgező – solanin 

 Föld alatti szár – csírázik a gumóból 

 Vetés előtt csíráztatás 

 Tárolás problémás, mert nagyon élő anyag 



EREDETE, SZEREPE 

 Dél-Amerikából származik 

(magasabb fekvésű területek, Andok-

hegység, 2-3000 m) 

 Európában és hazánkban a XVIII. 

században terjedt el 

 1950-70 között 150-250 ezer ha 

 ma 30 ezer ha, vetőburgonya 

mindössze 1000 ha 

 fontos élelmezési szerepe van 

 Solanaceae család, Solanum 

nemzetség) 



Morfológiája 

 Gumójáért termesztik, ami a föld alatti 
megvastagodott SZÁR képlet 

 Föld feletti és föld alatti hajtásrendszerek 
(nóduszokkal) 

 Levélnyél hónaljában virágzati hajtás 

 Földben lévő nóduszokból járulékos gyökerek és 
tarackszerű sztólók keletkeznek 

 Gyökérzet 30-35 cm mélyen  

 Generatív termése a bogyó 

 Gumó: spirális eloszlásban rügyek 

 



FÖLHASZNÁLÁSA 

 Fogyasztása hazánkban 50-55 kg/fő/év 

 Fontos élelmiszer, rost- és C-vitamin-forrás, 

főleg a téli hónapokban 

 A hazai termelés kielégíti saját 

szükségleteinket 

 Export-termék, főleg a korai burgonya, 

versenyképes az EU piacán 

 2005-ben 26-27 ezer ha-on termelték 



Fajták 

 11 magyar fajta van jelenleg a Közösségi Fajtalistán 

 Igen korai és korai: Réka, Rebeka, Pannónia (jelölt) 

 Középkorai és középérésű: Ciklámen, Kánkán, 
Százszorszép, Somogyi sárga kifli, Góliát, White 
lady, Hópehely, Lilla (Lorett) 

 Keszthely (Pannon Egyetem, Burgonyakutatási Központ) 



Fajtákkal szembeni elvárások 

 Termésbiztonság, nagy termés 

 Koraiság 

 Vírusrezisztencia, betegségellenállóság 

 Felhasználási célnak megfelelő 

konzisztencia (lisztesség, szín, beltartalom) 

 Tárolhatóság 

 Élettani betegségekre ne legyen hajlamos 



Felhasználási cél 

 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 



Termőhelyigény 

 Gyenge termőképességű homoktalajok és a hűvösebb 
domb- és hegyvidék talajainak hasznosítását teszi 
lehetővé 

 Laza és középkötött talajt igényel 

 Kiegyenlített hő- és vízgazdálkodású, semleges 
kémhatású, légjárható talajon terem jól 

 Humuszos homok, csernozjom jellegű homok, laza 
öntéstalajok, könnyebb erdőtalajok 

 Alkalmatlanok a lassan melegedő, tömör, rögös, 
erodált talajok 

 Fontos a homogén tábla 



Éghajlatigény 

 Géncentruma: Mexikó, Peru, Chile 

 csapadékos, mérsékelten meleg vidékek 
növénye 

 vízigényét a hazai csapadék nem fedezi, 
öntözése igen költséges, emiatt a nyugati 
országokénál kisebbek a termésátlagaink 

 hidegebb talajban kelése lassúbb 

 gumókötéskor a mérsékelt meleg növeli a 
gumók számát 



Termésmennyiség 

Szánóföldi 

termőhely 

Öntözetlen t/ha Öntözött t/ha 

I. Középkötött 

mezőségi talaj 

15-30 25-50 

II. Középkötött 

barna erdőtalaj 

20-30 25-40 

III. Laza és 

homoktalaj 

10-20 15-30 



Hüvelyesek 



Botanikai alapok 

 Fabaceae család 

 Pillangós szálas: szénának, 

teljes növény 

 Hüvelyes: nagy magvúak, 

ez a termés 

 Fölépítés (virág, hüvely) 

 N-gyűjtés – Rhizobium, 

gyökérgümők 



Jelentősége 

 N gyűjtés miatt nagy a fehérje tartalmuk 

 Humán élelmezés  

 Állati takarmányok 

 Beltartalom, antinutritív anyagok 

 A világon 110 millió ha-n, ennek fele szója, 

negyede bab, tizede csicseriborsó és borsó 



Jelentősége Magyarországon 

Növény 

Az egyes időszakok termésátlagai és a hüvelyesek részaránya a teljes 

vetésszerkezetben Magyarországon (t/ha és %) 

1976-1980 1981-1985 1986-1990 1991-1995 1996-2000 

Borsó 1,9 2,4 2,52 2,19 2,092 

Szója 1,4 1,9 1,77 1,82 2,05 

Bab 1,0 1,0 0,81 0,87 1,36 

Zöldborsó 6,5 8,5 4,1 3,22 3,74 

Zöldbab 3,5 4,1 4,14 4,21 5,54 

Lóbab 1,8 1,44 1,08 0,89 

Lencse 0,906 

Csillagfürt 0,862 

Hüvelyesek aránya a 

vetésszerkezetben 
2,2 1,6 3,0 2,08 1,22 



EuroStat 

terület, ezer ha termésátlag, t/ha 

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

borsó 20,2 22,4 20,7 19,1 17,8 20,04 2,45 2,29 2,22 1,71 2,25 2,18 

szója 35,9 32,9 29 31,5 33,5 32,56 2,37 1,64 2,56 2,27 2,31 2,23 

bab 1,2 1 0,9 0,6 0,6 0,86 2,33 1,62 2,34 1,71 : 2,00 

lencse 0,3 0,3 0 0 : 0,15 1,38 1,5 1,58 4,8 : 2,32 

bükköny 0 0 0 0 : 0,00 : : 1,39 0,96 : 1,18 

csillagfürt 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,34 1,86 1,14 1,4 1,44 1,22 1,41 

egyéb hüvelyesek 

(lednek, stb.) 
0,1 0 0,1 0,3 : 0,13 1,9 4,12 1,27 1,68 : 2,24 



Termőhelyi kategóriánkénti termés 

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

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

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

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

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

Lencse – 27 %feh - 1,5-2,5 - - - - 

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

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

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

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

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

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

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



Technológia 

faj 
Víz 

mm 

Hőmérsékle

t oC 

Emt 

g 
vetésidő 

Csíraszám 

db/ha 

Sortáv 

cm 

Vetésmélysé

g cm 

Borsó 380-440 1300-1600 150-300 II.25-III.31. 0,8-1,3 mill 12 5-8 

Szója vízigényes 2000-3000 120-200 IV.15-30. 
550-650 

ezer 
24-50 3-5 

Bab 
nedvesség- 

igényes 

meleg- 

kedvelő 
200-400 V.5-15. 500 ezer 45 4-5 

Lencse 
nem túl 

száraz 
mérs. meleg 55-65 III.1-20. 2 millió 24 3-5 

Lóbab csapadékos hűvösebb 250-800 III.10-25. 600 ezer 24 6-10 

Csillagfürt 

(feh.) 
250 mm < mérs. meleg 280-330 III.20-IV.5. 400 ezer 12 

Csicseriborsó legkisebb hőigényes 200-300 III.15-31. 500 ezer 24 2-7 

Szegletes 

lednek 

szárazság-

tűrő 
magas hőm. 160-220 III.1-31. 1 millió 12 4-5 

Homoki bab 
szárazság- 

tűrő 
hőigényes 70-160 V.5-20. 450 ezer 36 4-6 

Mungóbab 
egyenletes 

viz 
meleg 40-60 V.15-25. 400 ezer 50 4-5 

Földimogyoró 250-300 2600-2800 400 IV.25-V.10. 140 ezer 70 5-6 



Borsó 



Faj és fajtaválasztás 

 Ökológia 

 Legkedvezőbbek a középkötött talajok. A savanyú, szikes és a 
vízállásos talajok nem alkalmasak, mint az agyag, láp és futóhomok 
sem. Téli csapadék elegendő neki. Rövid tenyészidő. 1300-1600 oC. 

 Ökonómia 

 Étkezési (száraz és zöld) 

 Takarmányozási (abrak és zöld) 

 Vetőmag 

 Agrotechnika 

 Gabonához hasonló géppark 

 Öntözés 

 Növényi sorrendbe illesztés – nem igényes az előveteményre, 
és jó elővetemény 



Talajelőkészítés  

 Mélyművelést igényli 

 Kora tavaszi vetés, ezért el kell munkálni az 

alapművelést 

 Egyenletes talajfelszín kell a betakarító gépek 

jó munkája miatt 

 Magágykészítés kombinátorral 



Tápanyagutánpótlás  

 Pillangós, ezért a N igényének felét légkörből 
kielégítheti 

 1 tonna termés (melléktermékkel): 
 N  60 kg/t 

 P2O5 17 kg/t 

 K2O 35 kg/t 

 CaO 32 kg/t 

 MgO 6 kg/t 

 P és K az alapműveléssel, N a magágyba 

 Istállótrágyára nem igényes 

 Mikroelemek: molibdén, mangán, bór 



Vetés 

 Kritikus pont 

 Minél korábban el kell vetni, mert egyébként 

az aszálylyukba virágzik 

 Fajta és használati cél befolyásolja a 

csíraszámot 

 Vetőnorma: kb 200-320 Kg/ha 



Ápolás 

 Gyom 

 Aprószulák 

 Mogyorós lednek 

 Csattanó maszlag 

 Hélazab 

 Betegség 

 Vírusok 

 Fuzárium 

 Peronoszpóra 

 Lisztharmat 

 Ascohyta spp. 

 Baktériumos zsírfoltosság 

 Kártevő 

 Zöld borsótetű 

 Borsózsizsik 

 Barkük 

 Molyok 

 Borsóormányos 

 Bagolylepkék 

 Talajlakók 

 madarak 

 Öntözés 

 Április végétől 

 Egyszerre 30-40 (50) mm 



Betakarítás 

 Termesztési céltól függ 

 Száraz borsót a búza előtt közvetlenül 

 Érzékeny, ezért a kombájnt hozzá kell állítani, de 

gabonakombájnnal betakaríthat 

 Egy és két menetes betakarítás, előbbi gyakoribb 

 14 % víztartalom fölött szárítani kell, lassan és 

óvatosan 

 Szárítás után tisztítás és zsizsiktelenítés 

 Borsó szalmája takarmány értékű 



Zöldborsó 

 Kertészeti növénynek is tekinthető 

 Nagyon rövid tenyészidejű 

 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 

 



Szója 



Termesztő körzetek 



Faj és fajtaválasztás 

 Ökológia 
 Középkötött és kötött talajok, de rosszabbakon is megterem, kivéve a 

szélsőségeket. 2000-3200 oC, fajtától függően. Május-júliusi 
csapadékviszonyok meghatározóak.  

 Ökonómia 
 Nagyon korai 00 – 80-100 nap 

 Korai 0 – 100-120 nap 

 Középérésű I – 120-140 nap 

 Későérésű II – 140 nap < 

 Agrotechnika 
 Gabonához hasonló géppark 

 Öntözés 

 Növényi sorrendbe illesztés – nem igényes az előveteményre, 
és jó elővetemény 

 



Talajelőkészítés  

 Mélyre hatoló gyökerei miatt mélyművelést 

igényel, forgatás nélkülit szereti 

 Késői vetés miatt tavaszi ápolás is kellhet 

 Talajoltás! 



Tápanyagellátás  

 Pillangós, ezért a N igényének jelentős részét a 
légkörből kielégítheti 

 1 tonna termés (melléktermékkel): 
 N  62 kg/t 

 P2O5 37 kg/t 

 K2O 51 kg/t 

 CaO 42 kg/t 

 MgO 9 kg/t 

 P és K az alapműveléssel, N a tarlómaradványok és 
az oltás szerint 

 A Rhizobium japonicum nem él Magyarországon 



Vetés 

 Oltás esetén ne csávázzunk gombaölőszerrel! 

 Vetés ideje: a talajhőmérséklet 8 oC-os 

 Hosszabb tenyészidejű fajtákat nagyobb 

térállással vetjük 

 Vetőnorma: kb 90-100 kg/ha 

 Hengerrel zárjuk a talajt 



Ápolás 

 Gyom 

 Tág térállás miatt rossz gyomelnyomó 

 T3-as és T4-es gyomok mellett mostanában G1 és G3-as 
gyomok is 

 Növényvédelméről elmondható, hogy mivel 
árunövény, sokkal jobban kidolgozott, mint a 
pillangós szálasoké 

 Öntözés 

 Legtöbbször nem elegendő a természetes csapadék, 
öntözéssel 60-100 %-os termésnövelés 

 Általában 2-4 öntözés szükséges 50-60 mm-es vízadaggal 

 

 



Betakarítás 

 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 



Bab 

 A hüvely színe, mérete, keresztmetszete, 
mintázata fajtabélyeg 

 A mag vese alakú vagy gömbölyded, 
változatos kinézetű. 

 Emt: 80-300-500-1000 g 

 Élelmiszernövény 

 Hazánkban mintegy 3-4000 ha száraz és 

2-3000 ha zöldbab van 

 Előbbi 1 t/ha, utóbbi 6-10 t/ha 

terméshozammal 

 Igényes a termőterületre 

 Köztes vetésként a kukoricába 

 



Lencse 

 A trapéz alakú hüvelyben 1-2 mag 
található 

 Magja lapított korong alakú 

 3,5-4,5 mm – 25-35 g 

 6,5-8,5 mm – 50-80 g 

 Magja élelmiszer 

 Szalmája takarmány 

 Kb 1000 ha-n termesztjük 

 0,6-1,2 t/ha 

 Extenzív körülmények közé is jó 

 



Lóbab 

 Magja változatos alakú 

 5-35 mm közötti nagyságú 

 Széles ovális vagy tompán 

szögletes 

 Kevés antinutritív anyagot 

tartalmaz 

 Abrak, zöldtakarmány, szilázs 

 Emberi fogyasztásra is 

 Legnagyobb fehérjetermés ha-

onként 



Csillagfürt 

 Több faj összefoglaló 

neve 

 Édes változatok 

takarmánynak 

 Keserű zöldtrágyának 



Csillagfürt magok 

Változatos magok 



Csicseriborsó 

 Magja gömbölyű vagy 

szögletes, csőrnyúlvánnyal 

 Felülete sima vagy ráncos 

 Emt: (100) 200-300 (500) 

g 

 Emberi fogyasztásra, 

hazánkban is 

 Biotermelés 

 Kedvezőtlen körülmények 

között is ad termést 



Szegletes lednek 

 Oldalról lapított 35-50 mm-es 

hüvely, benne 1-4 mag 

 A mag sarkos, baltaszerűen 

lapított 

 Emt: 160-320 g 

 Takarmány növény 

 Emberi tápláléknak is alkalmas 

 Szalmája takarmány 

 Szélsőségeket is bírja 

 



Homoki bab 

 Vese alakú, esetleg rombusz 

vagy gömbölyű 

 Változatos színű, általában sötét 

 Emt: 70-95 g 

 Takarmány 

 Emberi fogyasztás  

 Duna-Tisza közén 

 Extenzív és bio- gazdálkodás 

 



Mungóbab 

 Viszonylag kicsi, széles, 

ovális, olajzöld 

 Világosbarna köldökgyűrű 

 Étkezési célú babcsírának 

 Zöldtrágyának 

 Biotermesztés 

 



Földimogyoró 

 Hüvelye szabálytalan 

hengeres 

 Nem száradó, 

nehezen avasodó olaj 

 Föld alá fúródó virág 

 



 

 Pillangósvirágú 

szálastakarmányok 

termesztése 



Sok faj 

 Lucerna, vörös here – nagy területen 

 

 baltacím, tarka koronafürt, fehérvirágú 

somkóró, bíborhere, görögszéna, nyúlszapuka, 

perzsa here (fonák here), fehér és lódi here, 

tavaszi takarmánybükköny, szöszös bükköny, 

pannon bükköny, szarvaskerep 



Lucerna 

 

 

 

 

 

 

 

A lucerna magja bab vagy vese alakú, 

éretten sárga, sárgásbarna, mézfényű, 

felülete sima. 

Emt: 1,7-2,6 g 

Hossz: 1,9-2,8 mm 

Szélesség: 1,2-1,5 mm 
 

Fontos szerve a rizóma 



A lucerna 



Története 

 Mediterrán származás 

 Tessedik Sámuel hozta be 1768-ban 

 



Tényleges alkalmazása 

 Legértékesebb szálas takarmány 

 Kiváló hatás a talajtermékenységre 

 Kedvező hatás a gazdálkodásra 

 Jól beilleszthető a fenntartható rendszerekbe 

 Humán hasznosítás 



Jelentősége 

 Vetésterület: 

 Világon: 33.600.000 ha 

 Magyarországon: 

 1975: 430.000 ha 

 Ma: 140.000 ha 

 Termésátlag: 

 1975: 5,18 t/ha 

 Ma: 4,5 t/ha 



Beltartalma, fölhasználási irányok 

 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 



Termesztéstechnológia 

 Magágyelőkészítés 

 Kétféle vetésidő 

 Öntözés 

 Tápanyagellátás 

 Növényvédelem 

 Kaszálás 



Hibák - lehetőségek 

 Tápanyag és növényvédőszer ki nem juttatása 

(kiritkulás, arankafertőzés) 

 Kizsarolás, mély kaszálás, taposás 

 Nem megfelelő helyen való termesztése 

 

 Kihasználatlan lehetőségek vannak a 

termésátlagban 

 Humán hasznosítás 



Vörös here 

 A mag 1,5-2,5 mm hosszú, 
1,0-1,5 mm széles, lapos, 
szabálytalan tojásdad alakú, 
a köldöktájon kissé befűzött, 
s ott erőteljes 
gyököcskedudor látható. 
Színe fényessárga, 
sárgásbarna, lila vagy 
sötétlila. Az öregebb 
magvak barnák és 
fénytelenek. 

 Emt: 

  diploid: 1,6-2,3 g 

  tetraploid: 2,5-3,2 g 



A vörös here botanikája 



Jelentősége 

 Lucerna háttérbe szorította 

 Ott termesztik, ahol a lucerna már nem érzi jól 

magát 

 Jobban bírja a szélsőségeket 

 II. És VI. Termőhelyen van nagyobb 

jelentősége 

 Dunántúl, É-Magyarország 



Alkalmazás 

 Széna 

 N kötő 

 Talajszerkezetet javítja 

 Erózióvédelem 

 



Beltartalma 

 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 



Termesztéstechnológia 

 Takarónövény – háttérbe szorult 

 Lucernához hasonló technológia 

 Magágyelőkészítés 

 Kétféle vetésidő 

 Tápanyagellátás 

 Növényvédelem 

 Kaszálás 



hibák - lehetőségek 

 Kultúrállapotra igényes 

 Hereuntság 

 Nyers földet nem szereti 

 

 Diploid – tetraploid más tűrésű 



Pillangós szálasok összehasonlítása 

 Szempontok: 

 Hol termeszthető - termőhelyigény 

 Agrotechnika 

 Hozam 



Éghajlatigény  
név éghajlatigény (hő,  víz) talajigény 

Lucerna Hidegtűrő 

-5 C< 

Meszes, mély, jó kultúrállapotú, középkötött, réti, 

öntés, hum.homok 

Vörös here Hidegtűrő 

-20 C< 

4,5 pH < 

meszes réti csernozjom 

Baltacim Nyáron melegigény, telet bírja Nagyobb Sekély, erodált lejtő, gyenge meszes talaj 

Tarka koronafürt Szárazságtűrő Erdő, gyenge homok, VI., szik, pH 5-7 

Fehérvirágú somkóró Telet jól bírja Szárazságtűrő Meszes homok 

Bíborhere Melegigényes -8 C< csapadékigényes Gyenge termőképességű kavicsos erdő 

Görögszéna Melegkedvelő 120-130 napra 500 mm Középkötött, mezőségi, barna erdő, humuszos homok 

Nyúlszapuka Dunántúl, É-Mo Szárazságtűrő Gyengén humuszos homok, kavicsos, erdő is 

Perzsahere Dunántúl, É-Mo, 

fagyérzékeny 

Csapadékigényes Erdő, vízrendezett réti 

Fehér/lódi here NY-Dunántúl, É-Mo 600 mm fölött Középkötött 

Tavaszi bükköny melegigényes Szárazságtűrő Közepes min. Középkötött 

Szöszös bükköny fagytűrő Sovány talaj 

Pannon bükköny Gyenge talaj 

Szarvaskerep 600-700 mm Mezőségi, réti, savanyú 



Agrotechnika  
név N:P:K 

Ca:Mg 

vetésidő vetés mélys. csíraszám/ha emt Cs% 

T% 

sortáv 

Lucerna 27:7:15 

35:3 

III.10-IV.10. 

VIII.10-25. 

1-2 Gab: 1200-1300 db/m2 

Szórva: 6-800 db/m2 

2-2,4 Cs%: 80% 

T%: 98% 

Gabona 

Szórt 

Vörös here 23:5:20 

25:5 

III.1-IV.15. 

VIII.1-20. 

1-2 800 db/m2 Dip: 1,4-1,9 

Tet: 2,5-2,8 

Cs%: 80% 

T%: 98% 

Gabona 

Baltacim 25:9:17 

35:4 

III.1-30. 2-3 800 db/m2 

96 db/fm 

18-21 

hántva: 12-14 

Cs%: 80% 

T%: 98% 

Gabona 

Tarka koronafürt 25:12:15 

18:3 

IV.25-V.10 330 db/m2 

120 db/fm 

5-6 Cs%: 80% 

T%: 98% 

Trippla gabona 

Fehérvirágú 

somkóró 

22:10:22 

45:5 

III.15-31. 

VIII.10-25. 

1-2 1000 db/m2 1,9-2,2 Cs%: 80% 

T%: 98% 

Gabona 

Bíborhere 23:7:18 

20:5 

III.15-30. 

VIII.20-30. 

1-2,5 900 db/m2 108 db/ fm  

700 db/m2 84 db/fm  

3,4-4 Cs%: 80% 

T%: 98% 

Gabona 

Görögszéna 60-80:80-

120:100-120 

kg/ha 

Márc vége, ápr eleje  

+ másodvetés 

1,5-2 3 mill/ ha 18 Cs%: 80% 

T%: 95% 

Gabona 

Dupla gabona 

Nyúlszapuka 23:7:18 

21:6 

Takarónövény! 

III.5-20. 

2-3 800 db/m2 

96 db/fm 

2,3-2,5 Cs%: 80% 

T%: 98% 

Gabona 

Perzsahere 2,2:1,2:2,4 

2:0,3 

IV.10-30. 

VII.20-30. 

1-2 800 db/m2 0,7-1 Cs%: 80% 

T%: 97% 

Gabona 

Fehér/lódi here 23:16:20 

18:5 

III.10-20. 1-2,5 1000 db/m2 

240 db/fm 

0,4-0,8 Cs%: 80% 

T%: 97% 

Dupla gabona 

Tavaszi bükköny III.10-20. 4-5 200 db/m2 24 Cs%: 85% 

T%: 98% 

Gabona 

Szöszös bükköny 40:18:28 

20:6 

IX.10-25. 5-6 80 db/m2 

9-10 db/fm 

35 Cs%: 85% 

T%: 98% 

Gabona 

Pannon bükköny 40:18:28 X.1-10. 4-6 200 db/m2 

24 db/fm 

40 Cs%: 85% 

T%: 98% 

Gabona 

Szarvaskerep 22:8:17 

15:2 

III.10-25. 

VIII.15-25. 

1-2 1200 db/m2 

156 db/fm 

1-1,3 Cs%: 80% 

T%: 98% 

Gabona 



Hozam  

név hány 

éves 

hányszor kaszálható 

évente 

mennyit ad egy 

kaszálásra 

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 



Egyéb pillangós szálasok 

 baltacím, tarka koronafürt, fehérvirágú somkóró, 

bíborhere, görögszéna, nyúlszapuka, perzsa here 

(fonák here), fehér és lódi here, tavaszi 

takarmánybükköny, szöszös bükköny, pannon 

bükköny, szarvaskerep 



Baltacim 

Onobrychis viciifolia 

 Lucernával 

beltartalmilag egyenlő 

értékű 

 Nem puffaszt zölden 

sem 

 Igénytelen, nyers talajra 

is tehető 

 Keveset terem 

 10.000 ha alatt 



Tarka koronafürt 

Coronilla varia 

 Fehérjedúsabb a lucernánál 

 Idősebb korban is jó az 

emészthetősége 

 Nem puffaszt 

 Igénytelenebb a lucernánál 

 Sok a keményhéjú 

 glükozida tartalma 

veszélyes az egygyomrúakra 

 Lassan sarjad, és 

egyenlőtlen a termése 



Fehérvirágú somkóró 

Melilotus albus 

 Meszes homokon, 

száraz körülmények 

között 

 Kumarinmentes 

fajták is vannak 

 Szoktatás után 

etethető 



Bíborhere 

Trifolium incarnatum 

 Extenzív viszonyok 
növénye 

 Korai gyors fejlődés 

 Keverékekben 
kedvelt 

 4-5000 ha-n 
termesztjük 

 Vetőmagját 
exportáljuk 

 Szőrös 



Görögszéna 

Trigonella foenum-

graecum 

 Magyarországon 

újdonság 

 Ízletes, jó 

minőségű 

 Kellemes illatú 

 Sokféle hasznosítás 

 Fűszer- és 

gyógynövény 



Nyúlszapuka 

Anthyllis 

macrocephala 

 Igénytelen 

 értékes takarmányt 

ad 

 Keserű, szoktatni 

kell 

 Népgyógyászati 

fölhasználás 



Perzsahere (fonák here) 

 Trifolium resupinatum 

 Szélsőséges talajok 

növénye 

 Sótűrő, iszapos és 

agyagos talajt is 

bírja 

 Fölújítja magát 

 Gyorsan sarjad 



Fehér és lódi here 

Trifolium repens 

 Elsősorban füves 

keverékekben 

 Igényesebb 

 Nem puffaszt 

 Intenzív változat: 

lódi here 

http://www.af.mendelu.cz/prezentace/picniny/uctext/obrazky/trifoliumr2.jpg


Tavaszi bükköny 

Vicia sativa 

 Keverékekbe 

 Zabos bükköny elsőrendű 

lótakarmány 

 Vetőmagja jó exportcikk 



Szöszös bükköny 

Vicia villosa 

 Talajvédő, 

kultúrállapotjavító 

 Korai 

 Igénytelen, bírja az 

extenzív 

viszonyokat 



Pannon bükköny 

Vicia pannonica 

 Hasonló a szöszös 

bükkönyhöz 

 Búzával keverve 

jó zöldtakarmány 

 Kárpát-

medencében 

őshonos 



Szarvaskerep 

Lotus corniculatus 

 Szénának és 

zölden is etethető 

 Főleg keverékek 

alkotóeleme 

 Vadon is 

előfordul 

 Sok a keményhéjú 



Nagy területen termesztett 

növényeink alapadatai 
Növény Vetésterület Vetésidő Termésátlag Betakarítás 

Őszi búza 1-1,2 millió ha X 1-20. 3,5-5,5 t/ha június vége-július közepe 

Rozs 40-50 ezer ha IX. 20-30. 2-2,5 t/ha július közepe 

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

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

Tritikálé 100 ezer ha IX. 20-X. 5. 3-5 t/ha Július közepe 

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

Kukorica 1-1,3 millió ha IV. 15-25. 5-7 t/ha szeptember-október 

Cukorrépa 9-35 ezer ha III. 15-IV. 10. 40-50 t/ha szeptember-november 

Borsó 15-20 ezer ha II. 25.– III. 31. 2-4 t/ha június vége-július közepe 

Napraforgó 550 ezer ha IV. 10-30. 1,5-2,2 t/ha 
augusztus vége, max. 

október eleje 

Káposztarepce 250-300 ezer ha VIII. 25- IX. 5. 2-2,5 t/ha június eleje-közepe 

Lucerna 100-120 ezer ha 
III. 10- IV. 10.  

VIII. 10-25. 
4,5-5 t/ha 

május-szeptember, több 

kaszálás (3-4-5) 

Burgonya 20 ezer ha IV. 5-25. 18-30 t/ha májustól 



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 



Tenyészidő 

zöld: 

vetés  

piros: 

betakarítás 

világoszöld: 

tenyészidő 

burgonyánál: 

k: korai 

t: tárolási 



Vetésterület 

Terület - 15 nagy kultúra

búza; 1 142 000; 25%

kukorica; 1 179 000; 27%

napraforgó; 536 000; 12%

repce; 261 000; 6%

burgonya; 22 000; 0%

cukorrépa; 13 000; 0%

egyéb; 545 600; 12%silókukorica; 74 000; 2%

v.here; 5 000; 0%

lucerna; 134 000; 3%

szója; 31 000; 1%
borsó; 20 000; 0%

árpa; 321000; 7%

zab; 52 000; 1%

rozs; 41 000; 1%

tritikálé; 125 000; 3%



 

 

 Föltétlen 

takarmánynövények  



Agroökológia 

A növénytermesztés és az állattenyésztés viszonya 

Növénytermesztés Állattenyésztés 

szervestrágya 

takarmány 

alomanyag 

A növénytermesztés állítja elő az állatok takarmányát 



A takarmánytermesztés volumene 

 Az állattenyésztés termelési költségeinek jelentős 

része (60-70 %) takarmányozással kapcsolatos; 

 A szántó 50-60 %-a (2,4-2,8 millió ha) 

takarmánytermesztéssel foglalt; 

 1,1 millió ha gyepterület természetes 

takarmányforrásként szolgál; 

 A mezőgazdaság és az élelmiszeripar 

melléktermékeinek zöme (4-5 millió t/év) 

takarmányként hasznosítható 



Takarmánygazdálkodás 

 A takarmányok: 

 termesztése 

 vásárlása 

 betakarítása 

 tartósítása 

 tárolása 

 etetésre történő előkészítése 

 föletetése 



Mit eszik meg az állat? 

 A növényi eredetű táplálékokat a 

növénytermesztési ágazat állítja elő  

 A gyepekkel a gyepgazdálkodás, a többivel a 

szántóföldi növénytermesztés foglalkozik 

 Szinte minden termény megetethető az 

állatokkal  

 A növénytermesztés minden ága szolgáltat 

ilyen-olyan takarmányt 



Régen hogy ment ez? 

 Kisüzem, nagyobb diverzitás 

 Tartósításnak kisebb jelentősége, kevesebb 
lehetőség 

 „zöld futószalag” jelentősége nagyobb, mindig 
friss takarmány áll rendelkezésre a vegetációs 
időszakban 

 Munkaszervezési problémák 
kiküszöbölhetőek, mert kisüzem 

 Legeltetés jelentősége nagyobb 



Most hogy van? 

 Nagyüzem, monodiéta, tartósítás 

 A nagyüzemek munkaszervezése csak 

egyszerűbb megoldásokat enged meg 

 Monodietikus táplálás: egész évben 

kiegyenlített termelés 

 A takarmányok tartósítása előtérbe kerül, hogy 

zavartalanul rendelkezésre álljanak az év 

egészében azonos minőségben 



A takarmánytermesztés jelentősége 

 A takarmányozáson keresztül történő 

hasznosulás bonyolultan, az állattenyésztés 

eredményein keresztül mérhető 

 Optimalizálási cél: takarmányozási költségek 

minimalizálása úgy, hogy az állattenyésztés 

jövedelemhez való hozzájárulása 

maximumban legyen 



A takarmányok termesztése ma 

Kultúra neve 
bevetett terület [ha] átlagosan 

2004 2005 2006 ha % 

Szója 26883 30812 35250 30982 0,69 

Borsó 21457 19065 18503 19675 0,44 

- ebből takarmány 13019 12369 11954 12447 0,28 

Bab 671 1347 655 891 0,02 

Lóbab 120 169 307 199 0,005 

Egyéb száraz hüvelyes 722 861 1465 1016 0,02 

Lucernaszéna 155217 146347 140726 147430 3,27 

Silókukorica 95569 86116 77016 86234 1,91 

- ebből fővetésben 84292 82582 70420 79098 1,75 

Csalamádé 2016 3004 2692 2571 0,06 

Nem zöldség másodvetés 9840 7511 10690 9347 0,21 

Összesen 312495 295232 287304 298344 6,61 



Csoportosítás 

 Hüvelyesek: borsó, szója, bab, lencse, lóbab, csillagfürt, csicseriborsó, szegletes 

lednek, homoki bab, mungóbab, földimogyoró 

 Pillangós szálasok: lucerna, vörös here, baltacím, tarka koronafürt, fehérvirágú 

somkóró, bíborhere, görögszéna, nyúlszapuka, perzsa here (fonák here), fehér és lódi here, 
tavaszi takarmánybükköny, szöszös bükköny, pannon bükköny, szarvaskerep 

 Tavaszi vetésűek: zabos bükköny, tavaszi takarmányrepce, réparepce, facélia, 

szudánifű, muhar 

 Nyári másodvetésűek: másodvetésű olajretek, másodvetésű fehér mustár 

 Őszi vetésű áttelelő keverék zöldtakarmányok 

 Csalamádék: kukorica és cirokfélék  

 Lédús takarmányok: takarmányrépa, takarmány sárgarépa, takarmánytök, 

takarmánykáposzta, tarlórépa 

 Silótakarmányok: silókukorica, silócirok 



Fontos ezek közül 

 Amelyek gyakran előkerülnek: 

 Hüvelyesek (szója, borsó) – fehérjeföldolgozás 

 Pillangósok (lucerna, vörös here) – szénakészítés 

 Szilázs (kukorica) – silózás 

 Csalamádék, keverékek, lédús takarmányok 



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 



Silókukorica és más silózható fajok 

 Miért termesztünk ilyent? 

 Takarmányozási módok 

 évszakonként változó 

 monodiéta 

 kombinált 

 Monodiéta 

 Tartósítás 



Faj és fajta megválasztása 

 Elsősorban kukorica, valamint cirok, kukorica-
cirok és szójás kukorica 

 Minden cégnek van direkt silókukorica fajtája, 
LFY gén 

 Akár 50 t/ha termés is lehet 

 
Kultúra neve 

bevetett terület [ha] átlagosan 

2004 2005 2006 ha % 

Silókukorica 95569 86116 77016 86234 1,91 

- ebből fővetésben 84292 82582 70420 79098 1,75 

Csalamádé 2016 3004 2692 2571 0,06 



Faj és fajta megválasztása 

 Ökológiai szempont 
 Hőigénye egyezik a kukoricáéval 

 nedvességigényes 

 Ökonómiai szempont 
 Csak saját szükségletre 

 Terimés, nem szállítató messzire 

 Néhány nap az érettség megfelelő időszaka, és a silók 
föltöltése is 

 Agrotechnikai szempont 
 Nagy teljesítményű speciális gépek 

 Növényi sorrendbe jól illeszthető, nem igényes az 
előveteményre, de vízigényes 



Talaj előkészítése 

 Igényei azonosak a szemes kukoricával 

 Késő tavaszi növények talajművelési rendszere 

 Őszi mélyszántás (esetleg lazítás) és minél 

kevesebb tavaszi bolygatás 

 Ha másodvetés: zöldtarlót az alászántás után 

hengerrel kell zárni 



Tápanyag 

 1 t föld fölötti termés: 

 N – 3,5 kg/t 

 P2O5 – 1,5 kg/t 

 K2O – 4,0 kg/t 

 CaO – 2,0 kg/t 

 MgO – 0,7 kg/t 

 Szerves trágyát meghálálja 

 P és K ősszel, N magágyba 

 Esetleg Zn trágyázásra szükség lehet 



Vetés 

 A vetést a kapacitásnak megfelelően kell 
ütemezni 

 Egy-egy hibrid 6-8 napig van optimális érettségben 

 Egy silótartályt 4-6 nap alatt kell föltölteni 

 Sűrű állományok: 50-100 ezer közti 
növényszám 

 Szemenkénti vetés, 2-2 soronként cirokkal 
váltva, szójával keverékvetés 

 Kapás sortáv 



Ápolás 

 Öntözés 

 Csak így ad igazán nagy tömeget 

 Címerhányásig 30-40 mm 

 Utána 9-15 napos fordulókkal  

 Kötött talajon: 30-40 mm 

 Középkötött talajon: 40-55 mm 

 Laza talajon 50-65 mm 

 Kevés növényvédelem, mert a kukorica egészséges 
növény, silókukoricának rövid a tenyészideje, és sűrű 

 Abiotikus károk lehetségesek 

 Növényvédő szerek keverékeknél problematikusak 



Betakarítás 

 Korai betakarításnál kevés a tápanyag 
és a szárazanyag 

 Későinél nő a lignintartalom – 
csökkenő nedvesség és cukor, 
rosszabb tömöríthetőség 

 A kukoricát (35-38% a szem és 60% a 
növény víztartalma) és a cirkot 
viaszérésben, szóját zöldhüvelyesen 
kell betakarítani – keverékeknél 
figyelni kell az egyidejűségre 

 Szecskaméret: minél kisebb, 
technológiailag annál jobb, de minél 
hosszabb, emésztés-élettanilag annál 
kedvezőbb 

 Kompromisszum: 2-4 cm 

 Új gépek 4-20 cm hosszú zúzalékot 
csinálnak 



Post harvest 

 A tenyészidőszakon kívül csak tartósított 

takarmányt lehet etetni 



Tavaszi vetésűek 

 Kis gyepterület esetén van nagy jelenősége 

 Zabos bükköny, zabos borsós tavaszi bükköny, 
tavaszi takarmányrepce, réparepce, facélia, 
szudánifű, mohar 

 Minden vidékre található megfelelő keverék, 
általában jó alkalmazkodóképesség, tűri az 
extenzív viszonyokat, sokszor másodvetésre is 
alkalmas, rövid tenyészidők,  

 Zölden, (silózva), szénának szárítva etethető 



Nyári másodvetésűek 

 Fogalmak: 
 Kettős és hármas termesztés 

 Köztes termesztés 

 Növénytársítások 

 Célja, hogy jobban kihasználják a rendelkezésre álló 
földterületet, és növeljék a takarmánybázist 

 Előző fajok, valamint perzsahere, keszthelyi keverék, 
olajretek, mustár 

 Korán lekerülő elővetemény után, elveszi néha a jó 
előveteményt, forrást köt le, bonyolulttá teszi a 
gazdálkodást, csak jó vízgazdálkodás mellett 
folytatható 



Őszi vetésű áttelelő keverék 

zöldtakarmányok 
 Főként zöldtakarmányozásra vetett, 2-3 növényből álló 

keverékek, legelők helyettesítésére 

 Rozsos szöszös bükköny, búzás szöszös bükköny, őszi búzás 
pannon bükköny, őszi búzás pannon bükkönyös őszi borsós 
keverék, őszi árpás pannon bükköny, őszi zabos pannon 
bükköny, keszthelyi keverék (rozsos repce), Legány-féle 
keverék (búza v. rozs, szöszös bükköny, bíborhere), landsbergi 
keverék (olaszperje, szöszös bükköny, bíborhere), varsányi 
keverék (szöszös bükköny, bíbor here) 

 Jól illeszthető a növényi sorrendbe, szélsőséges viszonyok 
kivételével mindenhol termeszthető,  

 Zölden, (szilázsként), szénaként etethető 



Csalamádék 

 Sűrűn vetett egynyári takarmánynövények, 

folyamatos nyári szálas zöldtakarmány-ellátáshoz 

 Kukorica, napraforgó, borsós kukorica, lóbabos 

kukorica, szudánifüves kukorica, borsós napraforgó, 

cirkos napraforgó 

 Nagy termés, rövid tenyészidő, kedvező beltartalom, 

sok vizet igényel, bírja az extenzív viszonyokat is 

 Zölden, silózva etethető 



Lédús takarmányok 

 

 
 Célja azoknak az időszakoknak a zöldtakarmány 

ellátását biztosítani, ami egyéb módon nem 

kielégíthető (pl. nyár vége) 

 Takarmányrépa, takarmány sárgarépa, takarmánytök, 

takarmánykáposzta, tarlórépa,  

 Bonyolult kezelhetőség miatt háttérbe szorultak, a 

könnyebben tartósíthat silózott takarmányok miatt. 

Nagy a vízigénye, de bírja az extenzív viszonyokat, 

főleg kisüzemek foglalkoznak velük 

 Prizmázás, silózás (kukoricával) 



Zöld futószalag 
Etethető: IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. 

1. Őszi keverékek 

Rozsos káposztarepce 

Rozsos bükköny 

Árpás bükköny 

Búzás bükköny 

2. Legelőfű 

3. Füveshere 

4. Pillangósok 

Lucerna 

Vörös here 

Baltacim 

5. Tavaszi keverékek 

Zabos bükköny 

Zabos borsó 

Borsós napraforgó-csalamádé 

Borsós kukorica-csalamádé 

Szójás kukorica-csalamádé 

6. Cirokfélék 

Szudánifű 

7. Silókukorica 

8. Leveles répafej 



Vadföldek 

 Nagyvadas és apróvadas vadföldek 

 Nagyvadas vadföld táplálékot nyújt, ezzel 

elsősorban a vad tartózkodási helyét 

befolyásolhatjuk – általában egy faj 

 Apróvadas vadföldnek nem csak a táplálékot 

kell szolgáltatnia hanem élőhelyet is kell 

nyújtani – általában keverék 

 Fontos a vadföld időzítése 



Növénytermesztéstani 

alapismeretek 
(SMKNZ2013VN) 

 

 

Újdonságok a 

növénytermesztésben 

Kertészmérnök szak (BSc) II. 

Vadgazda mérnök szak (BSc) II. 

gyakorlata 

2011. december 7. 



Multifunkciós mezőgazdaság 

 Önellátás – piacra termelés 

 Igény fölmerülése 

Növénytermesztés Humán táplálkozás 

Állattenyésztés 



Multifunkciós mezőgazdaság 

 Önellátás – piacra termelés 

 Igény fölmerülése 

Növénytermesztés Humán táplálkozás 

Állattenyésztés 
+ipari alapanyagok 

• rost 

• növényiolaj 

• alkohol 

• fehérje 

• egyéb 



Multifunkciós mezőgazdaság 

 Önellátás – piacra termelés 

 Igény fölmerülése 

Növénytermesztés Humán táplálkozás 

Állattenyésztés 
+ipari alapanyagok 

• rost 

• növényiolaj 

• alkohol 

• fehérje 

• egyéb 

+egyéb tevékenységek 

• talajvédelem 

• klímavédelem 

• környezetvédelem 

• sport, túrisztika 

• vegyszer 

• gyógyszer 

• közvetlen ipari fölhasználás 

• közvetlen energetikai fölhasználás 



 Bioalkohol, biodízel, biomassza, biogáz 

Amióta növénytermesztés létezik, az emberiség mindig nyert valamilyen formában energiát a termesztett növényekből. Ha 

másra nem is gondolunk, akkor a táplálkozása során a táplálékkal energiát is visz be a szervezetébe, illetve a takarmányozás 

során az állatok szervezetébe. De a melléktermékek eltüzelésének is komoly hagyománya van. Direkt energianyerés időben 

később jelent meg, gondolhatunk itt például arra, hogy a repce olaját a XX. század közepéig majdnem kizárólag, mint 

világítóolajat használták. A XX. század végén, elsősorban a fosszilis energiahordozók magasra szökő ára miatt előtérbe került az 

olajnövényekből nyerhető, és a diesel hajtóanyagokkal analóg biodízel, valamint a gabona és gyökgumós növények termékeiből 

előállítható bioetanol. 

A napenergia áramlása 

Biodízel 

Bioalkohol 

Energia a szántóföldről 



Biogazdálkodás 

 Különböző szervezetek, különböző 

szabályrendszerekkel 

 Egy adott szervezethez való tartozás garantálja, 

hogy annak a szervezetnek a szabályait betartva 

készült a termék 

 Biokontroll, Biokultúra 

 Nem a környezetet védik, hanem a termék 

minőségét – biológiai növényvédelem! 

 Más szervezetek másra helyezik a hangsúlyt 



Intenzivitás 

Ø extenzív félintenzív intenzív szuperintenzív

intenzivitás 

Gyenge adottságú termőhely 

ráfordítás

bevétel

haszon

környezeti
terhelés

Ø extenzív félintenzív intenzív szuperintenzív

intenzivitás 

Közepes adottságú termőhely 

ráfordítás

bevétel

haszon

környezeti
terhelés

Ø extenzív félintenzív intenzív szuperintenzív
intenzivitás 

Jó adottságú termőhely 

ráfordítás

bevétel

haszon

környezeti
terhelés

Ø extenzív félintenzív intenzív szuperintenzív
intenzivitás 

Kitűnő adottságú termőhely 

ráfordítás

bevétel

haszon

környezeti
terhelés



Agroökológia 

 Szukcesszió szintje 

 Gyom és kártevő állományok szukcessziója és 

a populációk idő- és térbeli dinamikája 

 Más szervezetek – vad, védett, ragadzó 

ízeltlábúak, hasznos szervezetek, stb. 

 Növénytermesztésre használt terület, mint az 

ország legnagyobb kiterjedésű élőhelye 



Precíziós növénytermesztés 
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A szántóföld mozaikossága

Nagy teljesítményű gépek 

terjedésével a táblák 

átlagos mérete nő 

 

Nagy tábla relatíve 

heterogénebb szokott lenni  

 

A technika fejlődésével új 

eszközök válnak 

elérhetővé (GPS, 

kisméretű számítógép) 



Precíziós növénytermesztés 

Az egyes területrészek igényszintje
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Legmagasabb igényhez igazodó ráfordítás
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Valamilyen elmélet szerint kiválasztott szinthez igazodó ráfordítás
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Precíziós növénytermesztés 

Az egyes területrészek igényszintje
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GMO 

 Azért termesztünk növényeket, mert olyan 
anyagokat állítanak elő, amely nekünk hasznos 

 A mai technika lehetőséget ad arra, hogy 
változtassunk a növények genomján 

 Így többet, vagy többé-kevésbé eltérő, 
számunkra még inkább megfelelő anyagokat 
állít elő a növény 

 etikai kérdések merülhetnek föl - 
koegzisztencia 



Információszerzés 

 Megismerés folyamata 

 Megfigyelés 

 Az információ tudatos keresése 

 Modell alkotás 

 Hipotézisteremtés 



Kísérlet és közlés 

 Hipotézis vizsgálata kísérlettel 

 Kísérlet tervezése 

 Kísérlet beállítása, kivitelezése 

 Kísérlet értékelése – statisztika 

 Kísérletek fajtái 

 Eredmények bemutatása 

 Cikk, szakdolgozat 

 Kísérleti módok és eszközök a 
mezőgazdaságban 



Köszönöm a figyelmet! 


