
1.tétel 

Ismertesse a talajok legfontosabb fizikai tulajdonságait! Válaszában térjen ki a 

mechanikai összetételre, a fizikai talajféleségekre, a kötöttségre, a talajszerkezetre, a 

hézagtérfogatra és a talajban lévő víz formáira!  Mutassa be a talaj kémhatásának 

jelentőségét, a különböző kémhatású talajokon termeszthető növények körét! Vázolja fel 

a talajlakó élőlények szerepét a nitrogén körforgalomban! 

 

Mechanikai összetétel fogalma, talajszövet típusok 

A talajok mechanikai összetétele (fizikai féleség) azt fejezi ki, hogy milyen 

szemcsenagyságú frakció hány %-ban alkotja a talajt. 

A talaj szilárd részeinek méret szerinti csoportosítása: 

Vázrészek(száraz szitálással szétválaszthatók) 

- kavics 2mm feletti 

- durva homok 2-0,2mm közötti 

- finom homok 0,2-0,02mm közötti szemcsék 

Leiszapolható részek(ülepítéssel választhatók szét) 

- iszap: 0,02-0,002mm közötti 

- agyag: 0,002mm alatti 

Talaj szövete: a vázrészek és a leiszapolható részek egymáshoz viszonyított mennyisége 

határozza meg. Ez alapján 5 talajféleséget különböztetünk meg. 

- homok 

- homokos vályog 

- vályog 

- agyagtalaj 

Kötöttség fogalma, befolyásoló tényezői 

A talajnak a művelő eszközökkel szemben kifejtett ellenállását jelent. Mérése Arany-féle 

kötöttségi számmal történik. (jele:KA). Minél nagyobb a talaj agyagtartalma, annál nagyobb 

lesz a kötöttsége is, mivel több vizet tud megkötni. Vizsgálatnál a talaj vízmegkötő képességét 

mérjük. 

Talajszerkezet 

A talajok tömörebb, vagy lazább szemcsehalmazokat hoznak létre. Ezek nagyságát, alakját és 

térbeli elrendeződését vizsgáljuk. 

Így beszélhetünk  

- szerkezet nélküli talajokról 

- szerkezetes talajokról 

A szerkezet alak és forma szerint lehet: köbös, lemezes, hasábos szerkezetű 

Talaj hézagtérfogata és jelentősége 

A talajban lévő üregek és hézagok mennyiségét fejezzük ki vele. Hézag, vagy más néven 

pólustérfogat. ( A talajrészecskék közötti hézagok nagyságát jelenti. Ettől függ 

nagymértékban a talaj hő,-víz,-levegő gazdálkodása) A talajban lévő üregeket víz, vagy 

levegő töltheti ki, ezért nagy jelentősége ezeknek az üregeknek. Közepes hézagtérfogatú 

aprómorzsás szerkezetű talajok: Víz=70:30. Víz,-levegő és hő gazdálkodásuk legjobb, ami az 

aprómorzsák közötti kapilláris hézagoknak köszönhető. 

Vízformák a talajban 

1. a talaj kötött vize: 

- adszorpciós víz: a talaj kolloidokhoz nagyobb erővel kötődő vízmolekulák, amit a gyökér 

szívóereje nem tud felülmúlni 

- kémiailag kötött víz: talajkolloidokban kémiailag kötött víz 

- biológiailag kötött víz: a talajban lévő élő szervezetekben található meg 

2. Szabad víz. a növények számára felvehető 



- gravitációs víz (nagyobb hézagokban a lefelé áramló víz) 

- kapilláris víz (kisebb hézagok a gravitációval szemben visszatartják a vizet) 

- talajvíz (amely a kapilláris hézagok segítségével táplálja a feltalajt) 

 

Talaj vízkapacitása: az a vízmennyiség, amelyet a a talaj a gravitációs erővel szemben 

visszatart VK 

Holtvíz: az a vízmennyiség, amelyet a növények már nem tudnak hasznosítani HV 

Hasznos víz: a vízkapacitásnak az a része amelyet a növények fel tudnak venni DV 

 

DV=VK-HV 

Hervadáspont fogalma, gyakorlati jelentősége 

A talajnak az a nedvességi állapota, amikor a talaj vízmegkötő képessége egyenlő a gyökér 

szívó erejével. A növény fonnyadni, lankadni kezd, mert a sejtekben csökken a nyomás. ( a 

kukorica szivarozik, pipál). 

pH-érték fogalma, gyakorlati jelentősége, termeszthető növények köre 

A kémhatás az oldat lúgosságát vagy savanyúságát fejezi ki. A lúgosságot az oldatban lévő 

hidroxid ionok, a savanyúságot a hidrogén ionok okozzák. 

4,5 alatt erősen savanyú 

4,5-5,5 savanyú 

5,5-6,8 gyengén savanyú 

6,8-7,2 közömbös 

7,2-8,5 gyengén lúgos 

8,5-9,0 lúgos 

9,0- felett erősen lúgos. 

A kultúrnövények nagy része semleges pH-t (6,8-7,2) szereti.  

A savanyú talajt burgonya, dohány, somkóró, paradicsom, és sok gyümölcs(alma, szilva, 

szeder stb.) szereti. 

Lúgos talajt cukorrépa, csillagfürt, őszibarack igényel. 

Talaj élőlényeinek szerepe a nitrogén körforgásban 

A talajban élő mikroorganizmusok a talajba került növényi és állati eredetű szerves anyagokat 

elbontják és belőlük táphumuszt készítenek. 

Semleges és gyengén lúgos talajokban: a baktériumok tevékenysége segíti a szerves anyag 

lebontását és a növények számára felvehető tápanyag előállítását. Fontosabb baktériumok: 

nitrifikáló, ammonifikáló, cellulózbontó, Rhizóbium(pillangósok), azotobakter baktériumok. 

Savanyú körülmények között a gombák lebontó tevékenységének van nagy szerepe. 



2. tétel 

Ismertesse a talajvédelem, az erózió és a defláció fogalmát! Mutassa be az eróziót és a 

deflációt kiváltó és befolyásoló tényezőket! Ismertesse az erózió és a defláció elleni 

védekezés lehetőségeit! 

A talajvédelem fogalma 

A talajt érő kedvezőtlen tényezők csökkentése 

Az erózió és a defláció fogalma 

Erózió: a víz váltja ki, a víz általi talaj elhordás 

Defláció: a szél váltja ki, a szél általi talajelhordás 

Az eróziót és a deflációt kiváltó és befolyásoló tényezők 

Erózió 

Kiváltó tényező  

- a csapadék, (cseppnagyság,csapadék,intenzitás,olvadó hó mennyisége és üteme) 

- lejtő (meredekség, hosszúság, alakja) 

Befolyásoló tényezők 

- talaj nedvessége 

- talaj vízgazdálkodása 

- talaj szerkezete 

- növényborítottság 

Defláció 

Kiváltó tényező: szél ( ereje, örvénylése, szélnek kitett terület hossza) 

Befolyásoló tényező: a talaj összetétele, nedvessége, szerkezete, növény borítottsága 

Az erózió és a defláció elleni védekezés lehetőségei 

Talaj erózió elleni védekezési eljárások: 

- állandó növényborítottság (legelő gazdálkodás, erdőgazdálkodás a fasorok szintvonallal 

párhuzamosan legyenek kialakítva, a fasorok közt köztes növények telepítése) 

- szintvonalas talaj-előkészítés (minél tovább maradjon tarlón, szántáskor a barázda szeletet 

felfelé dobjuk, szántás elmunkálást nem végzünk) 

- műszaki megoldások (sáncolás, övárok létesítés, teraszos kiképzés) 

Talaj defláció elleni védekezési módok: 

Növénytermesztés szélirányra merőlegesen, általában növény takarás 

Talajművelés során: 

- tavaszi szántás 

- minimális talajművelés 

- zöldtrágyázás 

- szerves trágyázás 

Műszaki teendők: 

mezővédő erdősávokat kell kialakítani a területet uraló szélirányra merőlegesen. Az 

erdősávok közötti távolság 500-600m és legalább három soros. Erősen kitett területeken ez a 

távolság 200-300m. 

  



3. tétel 

 Ismertesse az istállótrágya, almos trágya és hígtrágya fogalmát! Mutassa be az almos 

trágya alkotóit, kezelését, erjesztését és kijuttatásának szabályait! A tarló és 

gyökérmaradványok trágyaértéke, a káros szénhidráthatás kiküszöbölése, a 

zöldtrágyázás. 

Szerves trágyák csoportjai: 

- istállótrágya (almos, híg) 

- tarló és gyökér maradványok 

- zöldtrágya növények 

- egyéb szerves trágyák 

Almos trágya összetétele 

 Az almos trágya bélsár, vizelet és alomanyag keverékéből álló anyag. 
10 t jól érlelt istállótrágyában átlag 30 kg N-, 35 kg P- és 60 kg K-hatóanyag van. 

A bélsár összetétele és állatfajonkénti szárazanyag tartalma 

A feletetett takarmány, ha táplálóanyagban gazdagabb, akkor a keletkező trágya is értékesebb 

lesz. A szilárd ürülék a feletetett takarmány meg nem emésztett része, amely 

emésztőnedvekkel és élő valamint elhalt mikroorganizmusokkal keveredett anyag, amely az 

almos trágya legfontosabb anyaga. A bélsár szárazanyag tartalma 25-30%. a C:N arány 20:1. 

A  vizelet bomlástermékeket tartalmaz, 3,8% a szárazanyag tartalma.  A legértékesebb része a 

karbamid, amely levegőn gyorsan ammóniává bomlik. 

Alom:szalmák, fűrészpor, feltépett kukorica szár, homok 

Szarvasmarha trágya: 15-20% szárazanyag 

Sertés trágya: 15-25% szárazanyag 

Juh trágya: 30-40% szárazanyag 

Ló trágya: 23-27% szárazanyag 

A kazalban történő erjesztés technológiája 

a.) Istállóban kezelt trágya: folyamatos almozás történik, növekszik az alom, az állatok 

folyamatosan tömörítik és keverik az alommal az ürüléket. Kitrágyázás félévente történik. 

b.) Kazalban kezelt trágya: a keletkező trágyát rendszeresen kihordják az istállóból és kazalba 

rakva erjesztik 

Kazal felépítési módok 

- teljes terítés a kazal felületén 

- szakaszos trágyakezelés: egy-egy szakaszt építenek az egy alkalommal kihordott trágyából, 

az így vastagabb, önsúlya nagyobb, kevésbé szárad ki és így kisebb a tápanyag veszteség. 

 - egyszakaszos erjesztés: napi trágya mennyiségből 50-60cm magasságú rétegeket 

rakunk egymásra 

 - többszakaszos erjesztés: 70-80cm magasságú rétegekben rakjuk a kazalra a trágyát. 

A két szakaszosnál minden második, a háromszakaszosnál minden harmadik nap kerülnek 

egymás fölé a trágya rétegek. 

Az istálló trágya kijuttatásának ideje és mennyisége 

A trágya lebomlásához legalább 100nap szükséges. A nyár végi, őszi vetések alá nyár elején, 

a tavaszi vetések alá nyár végén kell az istálló trágyát alászántani. 

Homok talajokon indokolt lehet a tavaszi trágyaszórás és szántás. 

mennyisége: 30t/ha alatt kisadagú trágyázás 

  40-50t/ha közepes adagú trágyázás 

  60t/ha felett nagy adagú trágyázás. 

December 1 és február 15. között tilos trágya kijuttatása. fagyott(5cm) talajra is tilos 

trágyát kijuttatni. 

Az istálló trágya kijuttatásának módja(rakodás, kihordás, szétterítés, alászántás, 

lezárás) 



Trágyaszarvas a tábla szélén max. 2 hónapig tárolható. 

a kiszórt trágyát lehetőleg azonnal le kell szántani, de legkésőbb 24 órán belül. 

A trágyát egyenletesen a talajba kell forgatni, lehetőleg nyirkos rétegbe kerüljön. 

20cm mély szántás, homokon ettől mélyebb is lehet 

A szántást azonnal le kell zárni, hengerelni kell. Az üregek ezáltal megszünnek és a bomlás 

gyorsabb lesz. 

Hígtrágya 
Fogalma: almozás nélküli állattartás közben keletkező folyékony halmazállapotú szerves 

trágya, amely bélsárból, vizeletből és a trágya eltávolítására felhasznált vízből áll. 

Magyarországon nem jellemző a használata. Magas a tápanyag-tartalma (koncentrációja az 

ürülék és a felhasznált víz mennyiségének arányától függ) → indokolt a mezőgazdasági 

hasznosítás. 

Mesterséges tisztítása nem megoldható, egyetlen módja ártalmatlanításának a talajba való 

kijuttatása. Szakszerűtlen kijuttatása környezetszennyezést okoz. Fontos a távoltartása az élő 

vizektől! Hígtrágya, trágyalé kizárólag olyan, megfelelő műszaki védelemmel ellátott 

tartályban, vagy medencében tárolható, amely alkalmas 6 havi mennyiség befogadására. 

Tarló és gyökérmaradványok értéke, káros szénhidráthatás 

A tarló és gyökérmaradványok szerves anyagban, humuszban gazdagítják a talajt. 

Tápanyagokat szolgáltatnak, javítják a talaj szerkezetét. 

Mennyiségüket befolyásolja a növény faja és fajtája, állomány sűrűsége, betakarítás ideje és 

módja. 

Minőségét befolyásolja a szerves anyag C:N arány, minél szűkebb az arány annál értékesebb 

a maradvány. A betakarított növény faja, fajtája, betakarítás ideje, módja. 

Pillangósok gyökérzete nitrogénben gazdag C:N-20:1, pázsitfűféléké nitrogénben szegény 

C:N-30:1 és még ennél is tágabb. 

Pentozán vagy káros szénhidráthatás 

A maradványok lebontásához a lebontó szervezeteknek nitrogénre van szüksége. Amelyik 

növény maradványában tág a C:N arány azoknál a nitrogén gyorsan elfogy, a szervezetek 

elpusztulnak és a szerves anyag lebontása leáll. 

Káros szénhidráthatás elkerülésének módja 

A hatás elkerülésére a nitrogénben szegény és sok maradványt visszahagyó növényeknél 

nitrogén kiegészítést kell alkalmazni. A nitrogént a tarló és gyökérmaradványok talajba 

munkálásakor kell a talajba dolgozni. 100kg nitrogén szegény szerves anyag lebontásához 

1kg nitrogén hatóanyaggal kell számolni. A bontás így folyamatos és gyors lesz. A következő 

növény nem lezsarolt talajba kerül. 

A tarló és gyökér maradványok bedolgozásának technológiája (ideje, eszköze,mélysége) 

A talaj felső 20cm-ben a búza 1,16t/ha szárazanyagot, a kukorica 2,43t/ha szárazanyagot, 

négy éves lucerna 10,03t/ha szárazanyagot hagy vissza. 

A maradvány mennyisége, terület gyomossága, talaj nedvességi állapota, talaj előkészítésre 

fordítható idő hossza és a rendelkezésre álló eszközök és az utóvetemény igénye befolyásolja 

az alkalmazott technológiát. 

Kevesebb tarlómaradvány esetén tárcsát használunk, majd lezárjuk a tarlóhántást. Szükség 

esetén újabb hántás és lezárás következik. Nagyobb tömegű maradvány esetében először 

zúzni célszerű és ezt követően a talajba keverni. A talajba keverésre a tárcsák különböző 

típusai, valamint sekély művelési mélységre állított eke is használható. A bedolgozás a felső 

15-20cm-es rétegbe elegendő. A bomlást a munkálat végzése utáni lezárás (henger) elősegíti. 

A zöldtrágyázás fogalma 

A trágyázandó területen a trágyázás céljára termesztett növényt (amely lehet fő vagy másod 

vetésű) zöld állapotban a talajba szántjuk azért, hogy szerves anyagban gazdagítsuk a talajt. 



Csillagfürt, somkóró (homokra való), napraforgó, rozs, repce, nyúlszapuka a zöldtrágya 

növények. 

A zöldtrágya bedolgozásának technológiája (ideje, eszközei, mélysége, módjai) 

A legnagyobb zöldtömeget kell alászántani, a virágzás és a magkötés idején van ez az állapot. 

A szántás előtt hengerezés, tárcsázás, zúzás vagy járva szecskázás szükséges a jó talajmunka 

érdekében. A szántás mélységét befolyásolja a megelőző művelet módja és minősége és a 

zöldtömeg. A szántást általában 15-20cm mélységben végezzük és utána a vízmegőrzés és a 

bomlás elősegítése érdekében hengerrel a felszínt lezárjuk. Műtrágyával való kiegészítés 

fokozza a hatást. 

  



4 tétel 

Ismertesse a nitrogén, foszfor, kálium szerepét a növények életében! Sorolja fel a 

legfontosabb nitrogén, foszfor, kálium tartalmú műtrágyákat! Csoportosítsa a műtrágya 

kijuttatási lehetőségeit azok módja és ideje szerint! 

Nitrogén élettani hatása és szerepe, hiánya, túladagolása 

A nitrogén a fehérjék legfontosabb alkotóeleme, összetevője a nukleinsavaknak, a 

klorofillnak, enzimeknek, vitaminoknak. Az aminosavak is nitrogén tartalmú szerves 

vegyületek. A nitrogén a növények vegetatív részeit fejleszti. 

Túlzott nitrogén hatására buja lesz a növényzet, megdőlés veszélye megnő, tenyészidő 

meghosszabbodik, betegségekre fogékonyabb lesz a növény, a termék eltarthatósága rosszabb 

lesz. 

Nitrogén hiány az asszimiláció csökken, levelek halványabb sárgás zöldek lesznek, kisebb 

lesz a hozam. 

A növények a nitrogént nitrát vagy ammónia formájában veszik fel a talajból. A pillangósok a 

levegő nitrogénjét a velük szimbiózisban élő baktériumok segítségével képesek megkötni. 

 

Fontosabb egy hatóanyagú nitrogén műtrágyák 

 

Az ammónia és az amid tartalmú nitrogén műtrágyák gyorsan, a nitrát tartalmúak lassan 

felvehető és lassan ható műtrágyák. 

Mészammon-salétrom (pétisó) 25, 26, 28% 

Ammónium-nitrát 34% 

Ammónium-szulfát 20,5% 

Kalcium-nitrát 15,5% 

Karbamid 46,3% 

Cseppfolyós ammónia 83% 

 

A foszfor élettani hatása és szerepe, hiánya, túladagolása 

 

A sejtmag nélkülözhetetlen alkotóeleme. A fehérjék és a zsírok szintézisében és a sejtek 

osztódásában és növekedésében vesz részt. Generatív részeket fejleszti, magképződést 

elősegíti és lerövidíti a tenyészidőt. 

Jó foszfor ellátás kedvezően befolyásolja a gyökérzet fejlődését, növények szárazságtűrését, a 

szár szilárdságát és a termés minőségét. 

Hiányában lassú a növekedés, a termésképződés elhúzódik, a levelek vöröses lilás 

elszíneződése lesz a jellemző. 

 

Fontosabb egy hatóanyagú foszfor műtrágyák 

 

A növények csak a vízben vagy a gyökérsavakban oldódó foszforvegyületeket képesek 

felvenni. 

Szuperfoszfát 16-18, 46-48% 

Hiperfoszfát 29% 

 

A kálium élettani hatása és szerepe, hiánya, túladagolása 

 

A kálium a szénhidrátok képződését elősegíti, fokozza a vízfelvételt és csökkenti a párolgást.  



Elegendő kálium esetén nagyobb a szárazanyag tartalom, ízletesebb a termés és javul az 

eltarthatósága, nő a fagyállósága és javul a betegségekkel szembeni ellenállósága. 

Hiánya a levéllemez a levél erek kivételével megsárgul, majd a levelek széle elhal. 

 

Fontosabb egy hatóanyagú kálium műtrágyák 

 

Kálium-klorid 40-60% 

Kálium-szulfát 50% 

 

Műtrágyázási módok csoportosítása a kijuttatás módja szerint 

 

Alap műtrágyázás: a vetést megelőző talaj előkészítő  munkákkal juttatjuk a talajba a 

műtrágyákat. 

Kiegészítő trágyázás: vetéssel egyidejű vagy közvetlenül a vetés előtti, továbbá a tenyészidő 

alatti műtrágyázást értjük alatta. A vetéssel egyidejű trágyázást indító vagy starter 

trágyázásnak is mondjuk. 

Fejtrágyázás: a növények tenyészideje alatti trágyázás. 

 

Műtrágyázási módok csoportosítása a kijuttatás módja szerint 

 

A módját a műtrágya halmazállapota és a kiszórás ideje határozza meg.  

Szilárd műtrágyák kiszórása földi gépekkel: 

- röpítő tárcsás és szóró tányéros gépekkel 

- sorközművelő kultivátorra szerelt műtrágyaszóró adapterrel 

- vetőgépre szerelt műtrágya adagolóval 

- mélylazítóra szerelt műtrágyaszórókkal 

Folyékony műtrágya kiszórása földi gépekkel: 

- folyékony műtrágyázás, ennek speciális változata a lombtrágyázás, öntözés útján is 

kijuttathatók 

Légi gépek alkalmazása 

  



5. tétel 

Ismertesse a vetőmagok értékmérő tulajdonságait! Ismertesse a vetés idejét, mélységét és 

a vetőmag mennyiségét befolyásoló tényezőket! Sorolja fel a vetési módokat! 

 

Faj, fajta azonosság fogalma 

Adott fajhoz illetve fajtához való tartozást jelent. A faj azonosság könnyen megállapítható, 

míg a fajta azonossághoz laboratóriumi  illetve fajta megállapító termesztés lehet szükséges. 

Tisztaság fogalma(T) 

A fajtaazonos ép magvak tömegszázalékban kifejezett mennyisége 

Csírázó képesség fogalma(CS) 

A fajtaazonos tiszta magvak közül az egészséges csírát hozó magvak darabszázalékát jelenti. 

4x100 mag csíráztatása. Vetőmag szükséglet számításához fontos adat. 

Használati érték kiszámítása 

HÉ=(T%xCS%)/100= % vetőmag szükséglet számításához fontos adat 

Ezermagtömeg fogalma 

A mag nagyságát, teltségét fejezi ki. 1000mag grammokban kifejezett tömege. A nagyobb 

ezermagtömegű magvak teltebbek, bennük több tartaléktápanyag található, ezért 

életképesebbek és erőteljesebben csíráznak. 4x500 magot számolunk ki és mérünk meg. 

Vetőmag szükséglet számításához fontos adat. 

Hektolitertömeg fogalma 

100 liter mag súlyát jelenti. A magvak nagyságát, teltségét és fejlettségét tükrözi. 

Osztályozottság fogalma 

A magvak kiegyenlítettségét, egyenletességét, egyöntetűségét fejezi ki. Azonos méretű 

magvakból közel azonos időben kelnek ki a növények és a későbbi fejlődésük is azonos lesz. 

A jó és a pontos vetés alapfeltétele. 

Egészségi állapot fogalma 

Laboratóriumi körülmények között vizsgálják és az egészséges magvak darabszázalékát 

jelenti. 

 

Fontosabb szántóföldi növények vetési ideje 

 

Repce  08.20-09.10. 

Őszi árpa 09.15-10.01. 

Rozs  09.15-09.20. 

Triticale 09.15-09.30. 

Őszi búza 10.05-10.20. 

Tavaszi árpa 03.01-03.20. 

Zab  03.01-03.20. 

Cukorrépa 03.15-04.05. 

Kukorica 04.15-04.30. 

Napraforgó 04.15-04.30. 

Lucerna 07.20-07.30. vagy 03.15-04.05. 

 

Vetés mélységét meghatározó tényezők 

 

- vetőmag ezermagtömege: nagy magot mélyebbre, kis magot sekélyebbre vetünk 

- talaj nedvességi állapota és kötöttsége: nedves talajba sekélyebben, száraz talajba mélyebben 

vetünk, laza talajon mélyebben, kötött talajon sekélyebben vetünk 

- talaj hőmérséklete és felmelegedése 

- időjárás: őszi vetések esetében az elfagyás esélyére is gondolni kell 



- magágy mélysége: mélyebben elkészített magágyba mélyebbre kerülnek a magok 

- vetőgép csoroszlyáinak terhelése 

 

Vetőmag mennyiségét befolyásoló tényezők 

 

- hektáronkénti tőszám 

- vetőmag ezermagtömege 

- vetőmag használati értéke 

- vetés módja: szórva vetés több vetőmagot igényel 

- vetés ideje: későbbi vetés több vetőmagot igényel 

- talaj előkészítés minősége: minél rosszabb a magágy annál több vetőmagot igényel 

 

Vetési módok 

 

- Szórt vetés 

- Sorba vetés: egyszerű soros vetés (sűrű sorú gabona sortávolságú, két vagy háromszoros 

gabona sortávolságú, kapás sortávolságú) 

 - ikersoros vetés 

 - szalagos soros vetés 

 - sávos vetés 

 - szemenkénti soros vetés  

 - művelőutas vetés 

 - direkt vetés 

Egyéb vetési módok: fészek,-keverék,-rá illetve felül,- köztes vetés (termesztés). 

  



6. tétel 

Mutassa be az öntözés szerepét, az öntözés módjait! Ismertesse a vízmegőrzésre 

alkalmas technológiákat, technológiai elemeket és eljárásokat! 

 

Az öntözés szerepe, feltételei 

 

Öntözésnek azt az agrotechnikai eljárást nevezzük, amikor műszaki berendezések 

segítségével különböző vízforrásokból származó öntözővizet juttatunk ki a termőterületre, a 

növények vízellátásának javítása végett. 

Feltételei 

- agronómiai feltételek: talajművelés, tápanyag-utánpótlás, vetésváltás, növényvédelem, 

gyomirtás 

- műszaki feltételek: víz beszerzése, víz szállítása, víz szétosztása, víz adagolása 

Öntözési módok 

A zöldségtermesztésben alkalmazott öntözési módok csoportosításában a vízkijuttatás módját 

vesszük alapul. Eszerint megkülönböztethető: 

esőszerű, felületi, altalaj, csepegtető öntözés 

 

1.Felületi öntözés öntözőelemek – kalitka 

a.) árasztó – sáv 

 - lineáris árasztás – barázda 

 - rét-legelő árasztás – tömlő 

 - kalitkás – rizs 

 - kertészeti 

 - csörgedeztetve 

 - hálózatos, barázdás árasztás 

b.) (sávos) csörgedeztető 

 - oldalas 

 - hátas 

 - sávos 

c.) barázdás áztató 

 - sekély 

 - rövid 

 - nyílt vagy zártbarázdás 

d.) zárt vezetékes (tömlős) 

e.) öntözőgépes 

2. Esőszerű öntözés elemei: 

 a.) stabil    - szórófej 

      - szárnyvezeték 

 b.) félstabil    - fővezeték 

 - hordozható csöves   - hidráns 

 - kézi áttelepítésű   - szivattyútelep 

 - gépi áttelepítésű (vontatható) 

 c.) önjáró 

 - hajós 

 - vízágyús 

 - gördülő(gördíthető) 

 - konzolos    - körben forgó és körben járó 

      - lineár (frontálisan mozgó) 

  



3. Felszín alatti öntözés elemei 

 

a.) csöves - vízelosztó cső vagy 

  - t.csöves csatorna 

- műanyag csöves - vízszállító cső 

b.) nyíltcsatornás csatorna - szivattyútelep 

 

4. Mikroöntözés elemei 

 

a.) felszín alatti  - vízadagoló elem, - toldalékcső 

b.) csepegtető   - szárnyvezeték 

c.) vízsugaras   - osztó, mellék és ködösítő, párásító pótvezeték, - micro-jet, - 

nyomásszabályzók, - spray-szűrők, - mikroszórófejes, - műtrágya adagolók 

mini-spinkler  - szivattyú,- idomok, kiegészítők(toldalékok, szelepek) 

 

Vízmegőrzésre alkalmas technológiák, technológiai elemek és eljárások 

 

A talaj tulajdonságainak javítása, pórustérfogat növelése, vízmegtartó és tároló képesség 

fokozása, valamint a vízszolgáltató képesség javítása. A talajművelés során, ha van rá 

lehetőség, akkor termőréteg mélyítése. A betakarítási munkák után a lehető leggyorsabban 

tarlóhántás végzése és annak lezárása. A tarlóhántás, tarlóápolás, szántás és lazítózás után 

talajnak a lezárása hengerelése. Kapásnövények esetében gyomirtás, sorközművelés 

alkalmával a kapillárisok elroncsolása és eltörése. A gyakrabban végzett sorközműveléssel 

kevesebb víz párolog el a talajból. 

  



7. tétel 

Ismertesse a károsítók elleni védekezés módjait! Csoportosítsa a növényvédő szereket a 

felhasználhatóság legfontosabb szempontjai alapján! Ismertesse a növényvédő szerek 

felhasználásának fontosabb óvórendszabályait! 

 

Agrotechnikai növényvédelem fogalma, védekezési módjai 

 

Közvetett védekezés 

Helyes vetési idő, jó talajminőség 

Helyes talajművelés, jó magágy készítés (gyorsabban kel ki a növény) 

Jó öntözés (megfelelő mennyiség, megfelelő időben) 

Növényápolás 

 megfelelő tápanyag ellátás 

 fertőzéstől mentes szaporítóanyag használata 

 az időbeni vetés 

 ellenálló fajták termesztése 

 az optimális tőszám 

 a helyesen összeállított növényi sorrend 

 gondos növényápolás 

 a betakarítási idő helyes megválasztása 

 

Mechanikai növényvédelem fogalma, védekezési módjai 

 

Mechanikai gyomirtás 

Beteg részek, ágak levágása és elégetése 

Csapdák, rovarfogás 

Kártevők eltávolítása 

 

Biológiai növényvédelem fogalma, védekezési módjai 

 

Kártevők természetes ellenségeivel való csökkentése. pl.:katicabogár 

Sterilizált hímek felhasználása, illóanyagokkal és hormonokkal csapdázott rovarok 

elpusztítása 

Mezővédő erdősáv telepítése a termőföld mellé = hasznos madarak élőhelyét biztosítja 

 

Kémiai növényvédelem fogalma, növényvédelmi előrejelzés jelentősége 

 

Vegyszeres védekezés, amelyet csak akkor és olyan mennyiségben alkalmazzunk, amennyire 

éppen szükséges. A kórokozók és kártevők ellenállóvá válnak, ezért a szereket változtatni és 

újítani kell. 

A védekezés előrejelzés alapján kell hogy történjen. 

Preventív: megelőző jelleggel 

Kuratív: gyógyító jelleggel 

 

Integrált növényvédelem meghatározása 

 

Minél kevesebb vegyszer alkalmazásával komplex növényvédelem kialakítása. 

Integrált termesztés irányelvei: 

Termőhely kiválasztás: Az éghajlati és talajtényezők, a domborzati és vízellátottság 

figyelembe vétele 



Talajművelés: A talajtermékenység megőrzése, talajszerkezet kímélése. Optimális talaj 

állapot kialakítása 

Vetésváltás, növényi sorrend: A növény és a talaj egészségének megőrzése. Elővetemények 

hatásának figyelembe vétele. 

Fajtaválasztás: Termőhelynek megfelelő fajták, a nagy termőképességű rezisztens fajták 

előnybe részesítése 

Szaporító anyag: Biztos eredetű ellenőrzött vetőmag 

Tápanyag utánpótlás: Használatakor figyelembe kell venni az adott kultúra igényét, 

talajvizsgálati eredményt. Alkalmazásakor a talajtípust, vízellátást, a növény fejlettségi 

állapotát, tenyészidőt, környezetkímélő hatást 

Öntözés: Szükséges a növényfaj vízigénye, talajtípus, fejlődési stádium, trágya ütemezés 

ismerete. 

Betakarítás: A betakarítási idő jó időzítése, figyelemmel kell lenni az érésre. A termény 

megóvása a szennyeződéstől, minőségromlástól 

Tárolás: Optimális tárolási feltételek kialakítása, a termény minőségének fokozatos 

ellenőrzése 

Növényvédelem: A védekezésnél előnybe kell részesíteni az agrotechnikai, mechanikai és 

biológiai védekezést. A kémiai szerek használatakor figyelembe kell venni az előrejelzést, a 

kártételi küszöbértéket, ügyelni a kijuttatási technológiára. (elsodródás, gépek beállítása) 

 

Növényvédő szerek csoportosítása 

 

Felhasználási terület szerint 

Gombaölő szerek- fungicidek 

Baktérium ölő szerek- baktericidek 

Állati kártevőket ölő szerek- zoocidek 

 rovarölő szerek inszekticidek 

 atkaölő szerek  akaricidek 

 levéltetveket ölő szerek aficidek 

 fonálféreg irtó szerek  nematicidek 

 rágcsáló irtó szerek  rodenticidek 

 csiga ölő szerek  molluszkicidek 

Gyomirtó szerek – herbicidek 

Növekedést szabályzók – regulátorok 

Lombtalanító szerek – defóliánsok 

Szárító szerek – deszikkánsok 

Hatásmód szerint (kontakt, felszívódó, mélyhatású, gáz formájában újraeloszló, kuratív és 

eradikatív hatás) 

Kontakt: felületen ható pl.gombaölők 

Felszívódó szerek: felületre permetezve felszívódnak 

Mélyhatású: 

Gáz formájában újraeloszló 

Megelőző szerek – prodikatív 

Gyógyító hatású – kuratív 

Eradikatív – teljes elpusztítás 

 

Forgalmazási kategóriák szerint 

 

I.Forgalmi kategória:felsőfokú növényvédelmi szakképesítés birtokában 

II. Forgalmi kategória:növényvédelmi szakképesítés birtokában  



III.Forgalmi kategória: szabadon vásárolható, mindenki használhatja 

 

Integrált védekezésben történő felhasználhatóságuk szerint 

 

Az engedélyezett növényvédő szerek jegyzékében szerepeltetik az integrált védekezésben 

felhasználható szereket. 

 

Kijuttatási módok szerint: talajfertőtlenítés, csávázás, porozás, permetezés, gázosítás 

 

Növényvédő szerek felhasználásának személyi feltételei 

 

Balesetvédelmi intézkedések 

A megbontott anyag kezeléséhez megfelelő egyéni védőruházatot kell viselni. 

Takarítás, összeszedés módszerei 

A felszedett anyagot gépi úton megfelelő tartályokba kell szállítani a további felhasználás, 

illetve elégetés céljából. Por felverését amennyire lehet kerülni kell. 

Környezetvédelmi óvintézkedés 

A szert a csatorna rendszerbe, illetve a természetes vizekbe beengedni tilos. 

Kezelés és tárolás 

Az anyagot óvatosan kell kezelni, mintha nagyon mérgező lenne.  

Gyermekektől távol tartandó.  

Állati takarmányoktól távol tartandó.  

Por keletkezését és lerakódását amennyire lehet kerülni kell.  

Tároló helyiségekre és edényekre vonatkozó követelmények: 

A szert csak az eredeti tartályában szabad tárolni 

A szer élelmiszerek vagy ivóvíz közelében nem tárolható 

Egyéni óvintézkedések 

A szer szembe vagy bőrre kerülését kerülni kell 

Légzésvédelem: védőálarc kombinált szűrővel (AP2) 

Kéz védelme: védő kesztyű 

Szem védelme: biztonsági szemüveg 

Test védelme: védőruha és kötény 

 

Várakozási idők meghatározása 

 

Munkaegészségügyi várakozási idő: 

Az az időtartam, amíg a növényvédelmi kezelés után a kezelt területen csak 

védőfelszerelésben szabad dolgozni. Általában 8 nap után lehet rámenni a táblára. 

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 

Az az időtartam, amelynek az utolsó növényvédelmi kezelés és a betakarítás között el kell 

telnie ahhoz, hogy a termék ne tartalmazzon a megengedettnél több vegyszer maradványt. A 

növényvédő szeren jelezve van. 

 

 

 

 

  

    



8.tétel 

Ismertesse az őszi búza termesztéstechnológiáját! Válaszában térjen ki a talaj 

előkészítésre, tápanyagellátásra, vetésre, növényápolásra és betakarításra! 

 

Vetésváltás 
Az őszi búza jó előveteményei a hüvelyes növények (borsó, bab, lencse, szója), őszi és tavaszi 

takarmánykeverékek, korai betakarítású ipari növények (repce, len, mák, dohány), korán, 

második kaszálás után feltört évelő pillangósok (lucerna, vöröshere). 

Az őszi búza legjobb előveteménye a borsó. A borsót korán, július elején betakarítják, kevés 

szár- és tarlómaradvány marad utána a területen. Közepes előveteményei a silókukorica, 

csemege kukorica, korán betakarított burgonya, napraforgó, silócirok, kender. 

Rossz előveteményei a kalászos gabonák (őszi búza, őszi árpa, tritikále), október 20. után 

betakarított növények (kukorica, cukorrépa), szemescirok, száraz évjáratban a lucerna, későn 

feltört évelő pillangósok. 

Tápanyagellátás 
Az őszi búza fajlagos tápanyagigénye                                    A kijuttatandó trágyaadagok: 

100 kg fő- és melléktermék képzéséhez:                                               (hatóanyag) 

Nitrogén:          2,7 kg/100 kg                                                   60-150 kg/ha 

P2O5:                1,1 kg/100 kg                                                   50-100 kg/ha 

K2O:                1,8 kg/100 kg                                                   70-120 kg/ha 

A nitrogén műtrágyát ősszel és tavasszal megosztva kell kijuttatni. A szükséges nitrogén 

mennyiségének 0-20%-át kell ősszel, 50-70%-át tél végén, 0-30%-át szárbainduláskor és 0-

10%-át kalászoláskor kell kijuttatni. Az ősszel kijuttatott nitrogén segíti a növény kezdeti 

gyors növekedését, fejlődését. A télvégén adott nitrogén a gyors tavaszi regenerálódást, 

bokrosodást teszi lehetővé. A hideg talajból még nincs tápanyag-feltáródás, a búza csak a 

műtrágyából jut tápanyaghoz. A nitrogén műtrágya tavaszi több adagban történő kijuttatásával 

növelhetjük a kalászok számát és az ezerszem tömeget. 

A foszfor és kálium műtrágyákat ősszel, az alaptalaj-műveléskor egy adagban kell kijuttatni.  

Talajművelés 
Az őszi búza nem a talaj mélyművelését, hanem a jó minőségű, beéredett és ülepedett 

magágyat igényli. A talajművelés milyenségét a talaj típusa, kötöttsége, nedvességi állapota, 

az időjárás, az elővetemény lekerülési ideje, a visszahagyott szár- és tarlómaradványok 

mennyisége határozza meg.  

Vetés 
Vetésre a jó csírázóképességű, tiszta és fajtaazonos vetőmag alkalmas. A vetőmagot két-

három évenként II. és III. fokú vetőmaggal célszerű felújítani. Saját előállítású vetőmagot is 

használhatunk, de a vetőmag értékmérő tulajdonságai feleljenek meg a minőségi 

követelményeknek. Fontos, hogy csávázott vetőmagot vessünk. 

Az őszi búza vetési útmutatója 
  

Megnevezés Adatok Megjegyzés 

Vetési idő 

Sortávolság (cm) 

Tőtávolság (cm) 

Vetésmélység (cm) 

Csíraszám (millió db/ha) 

Vetőmagmennyiség (kg/ha)  

október 5-25. 

12,0-15,4 

1,1-1,9 

4-6 

5,2-5,7 

200-260 

  

Gabonasortávolság 

  

Bokrosodási csomó 3 cmmélységben 

  

 

  Növényápolás 

 



Az őszi búza növényvédelme 

Az őszi búza betegségei 
Az őszi búza vírusbetegségei kevésbé jelentősek hazánkban. A búza csíkos mozaik vírus és 

a búza törpülés vírusok okozhatnak károkat. 

Az őszi búza gombabetegségei 
Szártörő gomba, Torsgomba, Feketerozsda, Vörösrozsda,  Sárgarozsda, 

Lisztharmat,  Szeptóriás levélfoltosság,  Szeptóriás pelyvabarnulás,   

Búzafuzáriózis,  Hópenész,  Kőüszög,  Törpe kőüszög, Búzaporüszög,  

Az őszi búza kártevői 
Búza fonálféreg  

Elsősorban csapadékos években lehet kártételére számítani, de jelentősége az utóbbi 

évtizedekben kisebb. 

Károsítás: A búza levelei dugóhúzószerűen csavarodottak, később a fertőzött szár a 

fejlődésben lemarad.  

Talajlakó kártevők 
Jelentőségük nagy, de kalászosokban ritkábban okoznak nagy kárt. Az ide tartozó fajok 

elsősorban a cserebogarak és szipolyok pajorjai, a pattanóbogarak drótférgei, valamint az 

áldrótférgek. 

Károsítás: A gyökereket és a szár talajfelszín alatti részeit rágják. A károsított növények 

eleinte hervadnak, később elpusztulnak. 

Vetési bagolylepke Változó intenzitással károsít, felszaporodás idején jelentős károkat 

okozhat. 

Károsítás: Tavasszal a fiatal növények földközeli részeit átrágják a lárvák a kelést követő 

időszakban, a kártétel foltokban jelentkezik. 

Gabonafutrinka  

A laza talajok kivétel mindenütt előfordulhat, elsősorban a búza vetésváltásának elmaradása 

esetén. 

Károsítás: A búza kelésétől a szárba indulásig károsít. Kártétele jellegzetes ún. „csócsárlás", 

mely abból áll, hogy a lárva a búza levelét a talajban képzett függőleges, vékony üregébe 

húzza és az erek közötti lágyabb részt kirágja. A visszamaradt erek később összeszáradnak, 

összegubancolódnak, kócszerű állapotban maradnak vissza. Színük megbarnul, így messziről 

észrevehetők a károsított foltok, melyek súlyos fertőzés esetén kipusztulhatnak. A kifejlett 

rovar (imágó) is károsít, a kalászokban rágja meg a szemeket, illetve a kalászt széttúrja, de 

kártétele kevésbé jelentős. 

Gabonapoloskák  

A fajok közül a búzán elsősorban az osztrák és a mórpoloska károsít. Időszakos kártevők, 

felszaporodás esetén okozhatnak nagyobb kárt. 

Károsítás: Kora tavasszal már károsít, a búza hajtásait megszúrja, amitől az kórosan 

burjánzik. A már szárba indult növények szárát megszúrja, így az elszárad, nem kalászol.  

Fritlégy 
 Elsősorban kalászosokban, kukoricában és fűféléken károsít. Ősszel és tavasszal kártétele 

nyomán a búza főhajtása elsárgul, könnyen kihúzhatóvá válik.  

A csíkoshátú búzalégy  

lárvái a búzatő hagymaszerű duzzadását idézik elő. Az árvakelések irtásával a kártevők 

túlélési esélyeit nagyban csökkenthetjük, vegyi védekezésre ritkán kerülhet sor. 

Szalmadarázs Kalászosokon és fűféléken egyaránt károsít. A lárva a gabonaszár belsejét 

rágja, ami miatt a szár idő előtt sárgul, a kalász kényszerérett lesz, a károsított töveket a szél 

kitöri. A kártevőt a talajművelési eljárások (elsősorban a forgatásos műveletek, főként a 

szántás) jelentős mértékben gyérítik. 

 



Szipolyok A szipolyok közül hazánkban jelentősebb kárt a széles szipoly és az osztrák 

szipoly okoz. Gyakran lépnek fel tömegesen, lárvájuk polifág talajlakó kártevő. 

Veresnyakú árpabogár 
Közismert nevén vetésfehérítő, amit jellegzetes kárképe után kapott.  

Károsítás: a levélen lévő apró, fekete, nyálkás lárvák (árpacsiga) a levélerekkel 

párhuzamosan hámozgatnak, erőteljesebb fellépésük esetén a levelek a hámozgatás nyomán 

kifehérednek. A kifejlett egyedek hosszúkás lyukakat rágnak a levélen. 

Mezei pocok 

 Elsősorban árokpartok füves részein, lucernatáblákban, domboldalakon telepszik meg. Száraz 

magvakat, valamint nedves zöld részeket is szívesen fogyaszt.  

Az őszi búza gyomnövényei 
A gyomnövények jelentős kárt okozhatnak az őszi búzában. Elsődleges károsítás az, hogy a 

növénytől elvonja a tápanyagot és a vizet (versengésre készteti), míg másodlagos 

károsításként a betakarítás megnehezítése, a betakarított termény szennyezése jelentkezik. 

Egyes gyomok magjai mérgezőek, melyek a takarmányba kerülve az állatoknál különböző 

betegségeket idézhetnek elő. 

A gyomfelvételezések alapján a búzavetésekben az ebszikfű  és a parlagfű jelentős mértékű 

előretörését lehet megfigyelni csakúgy, mint az árvakelésű napraforgó  és a vadzab esetében. 

Csapadékos őszi időjárás esetén az ősszel kelő kora tavaszi (T1) gyomnövények - főként a 

veronika fajok  és a tyúkhúr  - nagy felületen megjelenhetnek a vetésekben.  

A pipacs, ragadós galaj és a nagy széltippan fajok jelentenek nagyobb veszélyt - tömegesen 

jelennek meg. 

Betakarítása 
A búza betakarítási idejének meghatározásakor a legfontosabb szempont a szemek érettségi 

állapota. A tápanyagok beépülése a szembe a viaszérésig tart (ilyenkor a szem 

nedvességtartalma kb. 20 %). Az érés további szakaszában tápanyagok már nem épülnek be a 

szembe. A legnagyobb termésmennyiség teljes érésben, a legjobb minőséget (legnagyobb 

sikértartalom) pedig viaszérésben betakarított búzánál kapjuk. A betakarítási idő 

megválasztásakor a mennyiségi-minőségi szempontokat is össze kell hangolni.  

A gabonák betakarítási idejének megválasztásánál a mennyiségi-minőségi szempontok mellett 

figyelembe kell venni a rendelkezésre álló gép- és szárító-tároló kapacitást, a növényvédelmi 

helyzetet, az időjárást és a fajták érésidejét. 

A betakarítás egymenetes gabonakombájnnal történik július elején-közepén. A kombájn 

beállítását úgy kell elvégezni, hogy a betakarítási veszteség 4 % alatti legyen. A motolla 

fordulatszáma arányos legyen a haladási sebességgel. A kombájn munkáját jól mutatja a 

talajon lévő elhullott szemek száma, a cséplés minősége, valamint a törekben és a szalmában 

maradt szemek mennyisége. 

Szárítása szükséges lehet, ha a búzát magas nedvességtartalom mellett takarították be, 

például, ha a betakarítás idején csapadékos az időjárás. A búzát 14-15% szemnedvesség-

tartalom elérésig kell szárítani. A kukorica szárítására használt szárítók a búza szárítására is 

használhatóak. 

Szem és szalma arány: 1:0,8-1,0. 

A betakarítás után visszamaradó szalma betakarítása is többféle módon lehetséges. 

Szalmalehúzókkal a szalmacsomók lehúzása és a tábla szélén való kazlazás; a renden hagyott 

szalma járva bálázása; a bálázott szalma lehordása majd kazlazása; a szalma felszecskázása és 

szétszórása, vagy a szecskázott szalma lehordása. 

  



9. tétel 

Ismertesse az őszi árpa termesztéstechnológiáját! Válaszában térjen ki a talaj 

előkészítésre, tápanyagellátásra, vetésre, növényápolásra és betakarításra! 

 

Vetésváltás 
Az őszi árpa az előveteményre az őszi búzánál kevésbé igényes. A búzánál jobban bírja a 

kalászos utáni termesztést is. 

Jó előveteményei a repce, a zabos bükköny, a len a mák, a korai burgonya, a korán feltört 

lucerna és a borsó.  

Közepes előveteményei a silókukorica, korai szemes kukorica, burgonya, kender, őszi búza, 

őszi árpa, zab, rozs. 

Rossz előveteményei általában a későn lekerülő kultúrák. Az augusztus 1-je után betakarított 

növények után az őszi árpa számára jó magágyat készíteni nem lehet. 

Ide sorolhatók a kukorica, a cukorrépa, a kétszer vetett búza, az őszi árpa, tavaszi árpa. 

Tápanyagellátás 
A foszfor felvétele a tenyészidőszak elején viszonylag nagy, a második csúcs a virágzás-

szemképződés idejére esik. Káliumból a vegetatív szakaszban vesz fel legtöbbet az árpa. 

A megfelelő kálium-ellátottság kedvező hatással van az őszi árpa télállóságára és 

szárszilárdságára. 

Az őszi árpa fajlagos tápanyagigénye (a talajból kivont tápanyag mennyisége) 100 kg 

termésre + melléktermékre (szalma) vonatkozóan 

N         2,2 kg/100 kg 

P2O5    1,6 kg/100 kg 

K2O     2,3 kg/100 kg 

CaO     0,6 kg/100 kg 

MgO    0,3 kg/100 kg 

A kijuttatandó műtrágya mennyisége átlagosan (hatóanyag): 

N         70-100 kg/ha 

P2O5     50-70 kg/ha 

K2O     70-100 kg/ha 

A foszfor és kálium kijuttatása hagyományosan ősszel, az alapművelés előtt történik. A 

nitrogén műtrágyát célszerű megosztva kijuttatni.  

Talajelőkészítés 
Az őszi árpa számára a talaj előkészítése az őszi búzához hasonlóan történhet, néhány eltérés 

figyelembe vételével. 

Az őszi árpát általában a búzánál gyengébb minőségű talajokon termesztik. A rosszabb 

talajadottságok miatt nehezebb a talajművelést optimális minőségben elvégezni. 

Az őszi búzánál korábbi vetése miatt kevesebb idő áll rendelkezésre a szükséges talajmunkák 

elvégzésére, ezért fokozott figyelmet igényel. 

A talajmunkák során különösen fontos a talajnedvesség megőrzése, mert a csírázáshoz az 

árpaszem saját tömegének 50%-át kitevő vízmennyiséget vesz fel, és vetésének időszakában 

hazánkban általában száraz a talaj, viszonylag kis valószínűséggel hull csapadék. 

Az őszi árpa nem igényli feltétlenül a mélyművelést. Az alapművelés lehet 20-25 cm 

mélységű szántás, vagy forgatás nélkül, nehézkultivátorral és tárcsával is elérhetjük ezt a 

művelési mélységet. 

A magágy nyitásához használhatók a kombinátorok, ásóboronák. Amennyiben sok 

szármaradvány van a területen, a csillagkerekekkel szerelt ásóborona jobb minőségű munkát 

végez, mint a kombinátor. 



A munka során törekedni kell az egyenletes mélységig lazított, aprómorzsás, tömörített alapú 

magágy létrehozására. A magágy készítésével starter műtrágyák, esetleg egyéb vegyszerek 

bedolgozása is megvalósítható. 

Vetés 
Lehetőleg első osztályú, egyöntetű nagyságú, betegségektől mentes vetőmagot vessünk. A 

maggal terjedő betegségek megelőzésére fontos a vetőmag csávázása is. 

Az őszi árpa az őszi gabonák közül kiemelkedik korai vetésével. A korai vetés azért 

szükséges, mert az őszi árpa bokrosodása legnagyobb részben ősszel megy végbe, a tavaszi 

bokrosodás a kitavaszodástól függ, de kevéssé jellemző, mivel tavasszal nagyon gyorsan 

szárba szökik. A megfelelő őszi fejlettséget elért árpa jobban bírja a telet, kisebb a kifagyás 

veszélye. 

A ma termesztett fajták esetében az optimális vetésidő szeptember végére, október elejére 

tehető, attól függően, hogy az ország melyik részén történik a vetés.  

A túl korai vetés azt eredményezi, hogy az árpa túlfejlett állapotban megy a télbe, ami 

fokozza a kipállás, kifagyás veszélyét a téli időszakban. A túlfejlett állományban a 

gombafertőzések, illetve bizonyos kártevők őszi-téli elterjedése is nagyobb mértékű lehet.  

Az őszi árpa vetési útmutatója 
  

Megnevezés Adatok Megjegyzés 

Vetésidő szeptember 20-október 5.   

Sortávolság (cm) 12 vagy 15,4   

Vetésmélység (cm) 3-5   

Csíraszám (millió 

db/ha) 
4,5-6,0 

a magasabb csíraszám csak 

kedvezőtlen feltételek között 

ajánlott 

Ezerszemtömege (g) 37-42 

 

 

 

Sortávolsága a gabonáknál általánosan alkalmazott 12-15,4 cm. Művelő utas termesztése 

nagyobb táblákon indokolt lehet. A kivetendő csíraszám 4,5-6,0 millió csíra hektáronként. A 

vetőmag mennyisége 190-250 kg/ha. A vetésmélység 3-5 cm. 

Növényvédelme 

Az őszi árpa betegségei 

Az őszi árpa vírusbetegségei 
Árpa csíkos mozaik,  Árpa sárga törpülés,  

Az őszi árpa gombabetegségei 

Árpa levélcsíkosság, Árpa hálózatos levélfoltosság, Rinhospóriumos levélfoltosság,  

Árpa fedettüszög, Árpa levélrozsda, Árpa valódi porüszög 

A lisztharmat évjáratonként változó mértékben károsít. A torsgomba és a szártörő gomba 

szintén okozhat károkat.  

Az őszi árpa kártevői 
Az őszi árpa kártevői megegyeznek az őszi búzánál felsoroltakkal, jelentősebb kártételt 

a vetésfehérítő bogarak  és a gabonalegyek, valamint a mezei pocok okozhatnak. 

Az őszi árpa gyomnövényei 



Az őszi árpa gyomosodási viszonyai megegyeznek az őszi búzánál tárgyaltakkal, azzal a 

különbséggel, hogy az őszi árpa fejlődése intenzívebb, ebből adódóan gyomelnyomó 

képessége is erőteljesebb.  

Betakarítása 
A kalászosok közül legkorábban érik, általában június második felében, esetleg július elején, a 

búza előtt 6-8 nappal. Teljes érésben kell betakarítani, amikor a szem nedvességtartalma 18 % 

alá csökken. A szárítási költségek elkerülése érdekében 15 % nedvességtartalom alatt is 

kezdhetjük a betakarítást, azonban a teljes érés végén megnő a pergés miatti veszteség 

kockázata. 

Az árpa érési folyamata, különösen nagy melegben, nagyon gyors, ezért fontos a jól 

szervezett, gyors betakarítás. A betakarítási veszteség, jól beállított kombájnnal, szakszerűen 

végzett betakarítás esetén 5 % alatt tartható. 

Túlérésben a kalászorsó nagyon törékennyé válik, és peregnek a szemek.  

  



10. tétel 

Ismertesse a tavaszi árpa termesztéstechnológiáját! Válaszában térjen ki a talaj 

előkészítésre, tápanyagellátásra, vetésre, növényápolásra és betakarításra! 

 

Vetésváltás 
A tavaszi árpán belül a sörárpa igényesebb az elővetemény tekintetében, aminek oka 

elsősorban nem a növény igényeiben, hanem a szigorú minőségi követelményekben 

keresendő. Nem lehet olyan vetésváltási rendszerben termeszteni, melynek célja a talaj 

tápanyagkészletének növelése. 

Hagyományosan kiváló előveteménye a cukorrépa.  

Rossz elővetemény minden későn lekerülő növény, mivel az őszi talajmunkák nem 

végezhetők el jó minőségben utánuk. Minden intenzív nitrogéntrágyázásban részesülő növény 

kedvezőtlen elővetemény.  

Nem ajánlott pillangós szálastakarmányok, így lucerna vagy vörös here, illetve hüvelyes 

növények, pl. borsó, szója, bab után termeszteni. Ezek után a növények után a talajban 

visszamaradó nitrogén miatt a fehérjetartalom megnő, és megdőlésre hajlamosabb lesz az 

árpa. A sörárpát önmaga után termeszteni tilos. 

Jó előveteményei:   cukorrépa, silókukorica, repce, korai kukorica, korai burgonya, len, mák, 

takarmányrépa 

Közepes előveteményei: kukorica 

Rossz előveteményei:      kalászos gabonák (őszi búza, őszi árpa, tavaszi árpa, tritikálé), 

pillangós takarmánynövények (lucerna, vörös here), hüvelyes növények (borsó, szója, bab), 

napraforgó, cirokfélék, minden későn lekerülő növény 

Tápanyagellátás 
A tavaszi árpa viszonylag sok tápanyagot igényel rövid életciklusa alatt. A tápanyagok 

legnagyobb részét 70-100 nap alatt felveszi. A trágyaadagok kiszámításához célszerű 

talajvizsgálatot végezni. A talaj tápanyagkészletének ismerete nélkül a söripari célú 

termesztés kockázata igen nagy, a legjobb eredményt a talaj tápanyagvizsgálatára alapozott 

tápanyag-visszapótlás adja. 

Lényeges különbség van a takarmánynak, illetve a söripari célra termesztett tavaszi árpa 

trágyázása között. A felhasználás célja meghatározza a minőséggel kapcsolatos igényeket is. 

A takarmánynak szánt árpa esetében kedvező a magas fehérjetartalom, míg a sörárpával 

szemben támasztott fontos minőségi követelmények az alacsony fehérjetartalom és jó 

malátázhatóság. Ez alapvetően eltérő trágyázási megoldásokat indokol. 

A sörárpa nitrogén ellátásánál elsődleges szempont a termés alacsony fehérjetartalmának 

elérése a növény optimális növekedéséhez, a nagy termés eléréséhez szükséges nitrogén 

mennyiség biztosítása mellett. A túlzott nitrogén adag következménye a túlzott bokrosodás és 

a gombabetegségek fokozott megjelenése mellett a termés csökkenése, a fehérjetartalom, 

rostálási %, a pelyva arányának növekedése, a keményítő- és extrakt tartalom csökkenése. 

A kijuttatandó műtrágya mennyiségét a tervezett termés, a termőhely és a korrekciós tényezők 

(pl. elővetemény szármaradványa, stb.) figyelembe vételével határozzuk meg. A tavaszi árpa 

átlagos nitrogén műtrágya igénye takarmány célra 60-90 kg hektáronként. Sörárpa 

esetében az átlagos igény 40-70 kg/ha (hatóanyag). A 80 kg/ha-os adag csak kedvezőtlen 

elővetemény és termőhely esetében lehet indokolt. Magas humusztartalmú talajokon (>3%) a 

sörárpa nitrogén adagja nem érheti el a 40 kg/ha-t sem. A tavaszi árpa a fejlődés kezdeti 

szakaszában igényes a nitrogén ellátásra, mert az alacsony hőmérsékletű talaj 

nitrogénszolgáltató képessége gyenge. 

A sörárpa esetében nem lehet nitrogén fejtrágyázást alkalmazni, mert növelheti a 

fehérjetartalmat. 

A tavaszi árpa foszforigénye közepes. 



Az árpa a fejlődéséhez szükséges teljes foszformennyiséget a csírázás utáni 40-42 nap alatt 

veszi fel. A sörárpa átlagos foszfor műtrágya igénye 60-100 kg hektáronként (hatóanyag). 

A sörárpa kálium igénye viszonylag nagy, káliumellátottsága jelentős hatással van a söripari 

minőségre. A kálium hiánya következtében romlik a szárazságtűrő képessége, nő a 

betegségekkel szembeni érzékenysége és rosszabb lesz a söripari minősége. A minőség 

romlásának oka elsősorban a szénhidrátok beépülésének akadályozottsága. Bőséges kálium 

ellátás esetén érhető el a kívánt finom és világos színű pelyva, a jó héj-bél arány, a 

keményítőben gazdag, lisztes szem, a jó malátázhatóság. A sörárpa átlagos kálium 

műtrágya igénye 110-130 kg hektáronként (hatóanyag). 

A foszfor és kálium műtrágyákat hagyományosan az őszi alapműveléssel forgatjuk a talajba.  

Azokon a területeken, ahol a talaj Ca és Mg tartalma nem megfelelő, szükség van ezek 

pótlására is. A meszezés adagja 0,4-2 t/ha CaCO3. Használható cukorgyári mésziszap, 

mészkőőrlemény vagy lápi mész. A dolomit őrlemény kiszórása a Ca mellett Mg visszapótlást 

is jelent. A mésztrágyázásnak melioratív hatása is van, a talajok savanyodását kedvező 

irányban befolyásolja. 

A sörárpa fajlagos tápanyagigénye (100 kg szemtermés + a hozzá tartozó melléktermék 

(szalma) előállításához az alábbi tápanyagokat veszi fel a talajból): 

                     nitrogén (N)                     2,0 kg/100 kg 

                     foszfor (P2O5)                  0,9 kg/100 kg 

                     kálium (K2O)                   2,1 kg/100 kg 

                     mész (CaO)                     0,8 kg/100 kg 

                     magnézium (MgO)           0,2 kg/100 kg 

A hektáronként kijuttatandó műtrágya mennyisége átlagosan (hatóanyag): 

N               40-70 kg/ha     sör 

N               60-90 kg/ha     takarmány 

P2O5          60-100 kg/ha 

K2O           110-130 kg/ha 

Istállótrágyát közvetlenül sörárpa alá nem szabad adni, azt csak az elővetemény kaphat. 

 

Talaj előkészítés 
A tavaszi árpa aprómorzsás, ülepedett, jól elművelt, gyommentes, jó vízellátottságu magágyat 

igényel. A talaj előkészítést nagyon gondosan kell elvégezni, a sörárpa érzékenyen reagál a 

talaj fizikai állapotára.  

A jó minőségben végzett őszi szántás a tavaszi árpa sikeres termesztésének alapvető feltétele. 

Az őszi szántás optimális ideje és mélysége az előveteménytől és a talaj tulajdonságaitól 

függően változhat. Korán lekerült elővetemények után a szántás is korábban kezdhető, 

szeptemberben, aminek előnye, hogy több idő áll rendelkezésre a talaj beéredésére, a 

mikrobiológiai folyamatok beindulására. A szántás mélysége gabona és repce elővetemény 

után 22-24 cm, kukorica vagy napraforgó után 24-26 cm, burgonya vagy cukorrépa után 18-

20 cm lehet. 

Alapvető fontosságú, hogy az alapművelés utáni elmunkálást ősszel el kell végezni úgy, hogy 

tavasszal minél kevesebb művelettel lehessen magágyat készíteni. Kedvező esetben tavasszal 

a magágy nyitása kombinátorral vagy ásóboronával egy menetben elvégezhető. A jó magágy 

a vetés mélységéig lazított, alatta kissé tömörített állapotú. 

Vetés 
Vetésre csak nagy biológiai értékű, jó minőségű, egészséges vetőmagot használjunk. A 

talajban fertőző betegségek elkerülése érdekében célszerű csávázott vetőmagot vetni. 

A tavaszi árpa csírázása 1-3 °C-on megindul, ezért a vetés ideje március, korai kitavaszodás 

esetén esetleg február vége lehet. A kitavaszodástól függően az optimális vetésidő március 12. 

és 25. közé tehető. A tenyészidő hossza alapvetően befolyásolja a termés mennyiségét és 



minőségét, ezért lehetőség szerint a korai vetésre törekedjünk. A korai vetés hosszabb 

vegetatív szakaszt eredményez a tavaszi árpa fejlődése során, ami a nagy termés feltétele. 

Korábbi vetésnél nagyobb lesz a négyzetméterenkénti kalászszám és a kalászokban a szemek 

száma, a későbbi vetéshez képest. Megkésett vetés esetében (április) terméscsökkenésre és 

minőségromlásra lehet számítani, esetleg söripari célra alkalmatlan lesz a termés. 

A kivetendő csíraszám a legjobb sörárpa termő területeinken optimális feltételek között 3,8-

4,2 millió hektáronként. A közepes vagy kedvezőtlen adottságú területeken, ahol jelentős 

bokrosodásra kevésbé lehet számítani 5-6 millió/ha is lehet. Késői vetés esetében is, amikor a 

bokrosodás elmaradására kell számítani, a magasabb csíraszám vetése indokolt. A vetés 

mélysége 3-5 cm.  

A tavaszi árpa vetési útmutatója 
  

Megnevezés Adatok Megjegyzés 

Vetésidő Március 10-25.   

Sortávolság (cm) 12 vagy 15,4    

Vetésmélység (cm) 3-5    

Csíraszám (millió 

db/ha) 
3,8-5,5  

a magasabb csíraszám megkésett 

vetésnél ajánlott 

Ezerszemtömege (g) 35-44    

Növényvédelme 

A tavaszi árpa betegségei 
A tavaszi árpa betegségei megegyeznek az őszi búzánál és őszi árpánál felsoroltakkal.  

A tavaszi árpa kártevői 
A tavaszi árpa kártevői megegyezik az őszi búzánál felsoroltakkal, azonban kimagaslóan nagy 

kárt közülük a veresnyakú  árpabogár  okoz, mely meghatározza a tavaszi árpa 

növényvédelmi technológiáját. 

A tavaszi árpa gyomnövényei 
A tavaszi árpa a gyomnövények kártételére fokozottan érzékeny. Az egyéves gyomok közül a 

T1életformába tartozó gyomokat a tavaszi talaj előkészítéssel nagyrészt elpusztítjuk. A T2-es 

gyomok közül a pipacs, ebszikfű és a ragadós galaj, a T3-as gyomok közül a vadrepce okozhat 

problémát. Legnagyobb károkat a T4-es életformába tartozó gyomnövények közül a keserűfű 

fajok, a parlagfű, libatopfélék, és az árvakelésű napraforgó okozhat. Évelő gyomnövények 

közül az apró szulák és a mezei aszat jelenti a legnagyobb gondot. 

Betakarítása 
Az árpa érési szakaszai: 

-         tejes érés (a nedvességtartalom 60% körüli, a szem zöld) 

-         sárgaérés (a víztartalom 25-30%, a mag világossárga, a csíra teljesen fejlett, a levelek 

és szár elszáradnak) 

-         teljes érés (a víztartalom 15-16%, a szemek kemények, az egész növény elszárad) 

Betakarításkor a szem nedvességtartalma 16% alatt legyen. A korai betakarítás minőségi 

problémákat eredményez, elsősorban a magas fehérjetartalom és alacsonyabb 

keményítőtartalom miatt. A késői betakarításkor nagy lehet a szempergés miatti veszteség, és 

a szemek könnyen sérülnek a kombájnban. A sérült szemek malátázásra alkalmatlanok. 



A betakarítást egymenetben, gabonakombájnnal végzik. Fontos a kombájn pontos beállítása a 

veszteségek csökkentése érdekében. Sörárpánál mindenképpen kerülni kell a szemek 

sérülését, a mély toklászolást, mert a csíraképesség romlását eredményezi. 

Szárításra csak akkor van szükség, ha a szem nedvességtartalma 15% fölötti. A sörárpa 

szárítása legfeljebb 35 °C-on történhet, ennél magasabb hőmérsékleten a csíra károsodhat. 

Minél magasabb a szem nedvességtartalma, annál alacsonyabb hőmérsékleten szárítható 

biztonságosan. 

A sörárpa minőségi követelményei: 
-         alacsony fehérjetartalom (12% alatti, de legjobb a 9,5-11,5% közötti) 

-         kerek, telt szemek 

-         jó osztályozottság (75-80% I. és II. osztályú) 

-         jó hektolitertömeg 

-         tisztaság (legalább 96% fölött) 

-         jó csírázóképesség 

-         nagy csírázási erély, gyors és egyöntetű csírázás 

-         magas keményítőtartalom 

-         szalmasárga szín 

-         vékony pelyva 

-         szaga friss szalmaillat 



11. tétel 

Ismertesse a tavaszi árpa termesztéstechnológiáját! Válaszában térjen ki a talaj 

előkészítésre, tápanyagellátásra, vetésre, növényápolásra és betakarításra! 

 

Vetésváltás 
A gabonafélék között legjobban elviseli a monokultúrát. Jó eredményeket azonban csak 

pillangós növényt is tartalmazó vetésváltásban várhatunk.  

Jó előveteményei:   a korán lekerülő pillangós növények (homoki lucerna, bíborhere), 

hüvelyes növények (csillagfürtök, homoki borsó), a dohány, korai burgonya, olajretek 

Közepes előveteményei: korai kukorica, silókukorica, rozs 

Rossz előveteményei:      minden későn (szeptember 10. után) lekerülő növény, négy évnél 

hosszabb önmaga utáni termesztés 

Tápanyagellátás 
Fajlagos tápanyagigénye (100 kg terméshez és a hozzá tartozó melléktermék (szalma) 

előállításához a talajból felvett mennyiség): 

N         2,5 kg/100 kg 

P2O5    1,2 kg/100 kg 

K2O     2,6 kg/100 kg 

CaO     0,8 kg/100 kg 

A nitrogén adagolása nagy figyelmet igényel. Ez a tápelem növeli leginkább a termés 

mennyiségét, viszont a túlzott nitrogénellátás jelentősen rontja a szárszilárdságot, a rozs nagy 

valószínűséggel megdől. Lehetőség van szárrövidítő szerek alkalmazására is, ebben az 

esetben a rozs a 100 kg/ha feletti N adagot is meghálálja. Hüvelyes vagy pillangós 

elővetemény után ne kapjon nitrogén műtrágyát. 

A kálium javítja a szár állóképességét ezért elhanyagolása veszélyes. 

A kijuttatandó műtrágya mennyisége átlagosan: 

N         60-80 (120) kg/ha 

P2O5     60-100 kg/ha 

K2O     80-120 kg/ha 

A kiszámított foszfor és kálium mennyiségét teljes egészében, a nitrogén adag 40-70 %-át 

ősszel, a vetést megelőző talajmunkák előtt kell kijuttatni. A nitrogén maradékát tavasszal, 

február végén, március elején lehet kiadni. Túlfejlett állományban a tavaszi nitrogén-kijuttatás 

minden esetben megdőlést okoz. 

Talaj előkészítés 

Talaj előkészítése a homoktalajok sajátosságainak figyelembe vételével a búzához hasonlóan 

történhet. Simahenger használata nem javasolt, mert a szél könnyen kikezdi a felszínt, a 

szélerózió, homokverés veszélye megnő. Tömörítésre inkább gyűrűshenger alkalmazható. 

Vetés előtt homoktalajon mindenképpen célszerű hengerezéssel tömöríteni a talajt.  

Vetés 
Az optimális vetésidő gyenge homoktalajokon szeptember közepére, jobb homoktalajokon 

szeptember végére, október elejére tehető. A megkésett vetés minden esetben jelentős 

terméskieséssel jár, mert a rozs bokrosodására nem jut elegendő idő. A túl korai (szeptember 

15. előtti) vetés következtében a rozs túl buja állománnyal megy a télbe, és a téli hótakaró 

alatt könnyen kipusztul. 

  



A rozs vetési útmutatója 
  

Megnevezés Adatok Megjegyzés 

Vetésidő szeptember 20-30. jobb talajokon lehet október 5-ig 

Sortávolság (cm) 12 vagy 15,4   

Vetésmélység (cm) 5-7    

Csíraszám (millió 

db/ha) 
4,5-5,2 

korai vetésnél inkább 4,5-

4,7  késői vetésnél 5-5,2  

Ezerszemtömege (g) 30-34   

A vetés mélysége 5-7 cm. A rozs igen érzékenyen reagál az egyenlőtlen vetésmélységre, ami 

különösen homoktalajon gyakori.  

Növényvédelme 

A rozs betegségei 
Az alábbiakban felsorolt betegségeken kívül a rozson megjelenhet a lisztharmat és a 

feketerozsda  évjáratonként eltérő károsítással. 

Anyarozs  

A kórokozó kitartó képlete mérgező alkaloidot tartalmaz, ami miatt fertőzött tétel nem 

alkalmas takarmányozásra. Ugyanakkor az alkaloid gyógyszeripari szempontból fontos, ezért 

mesterséges fertőzéssel ellenőrzött körülmények között előállítják. 

A betegség tünetei: Virágzás időszakában a fertőzött kalászkákból nyálkás csepp ürül. Érés 

időszakában a rozsszemek helyén un. varjúköröm képződik, mely nem más, mint a kórokozó 

kitartó képlete, a szklerócium. 

Védekezési lehetőségek: Kerülni kell a fertőzött táblákról történő magfogást, illetve a rozs 

huzamosabb ideig történő önmaga utáni termesztését. 

Hópenész  

A kórokozó a kalászos gabonák közül leginkább a rozson károsít, főként enyhe, nagy 

hótakarójú teleken jelenik meg. A kórokozó fertőzése miatt már a kelő rozsnövények is 

károsodhatnak, dugóhúzó alakban torzulva csavarodnak.  

A rozs gyomnövényei 
A rozs gyomnövényei megegyeznek az őszi búza gyomnövényeivel, de gyomelnyomó 

képessége miatt kevesebb problémát okoznak. 

A rozs kártevői 
A kártevők megegyeznek az őszi búzánál felsoroltakkal, de a rozs termesztési körzeteiben 

a vadkárjelentős lehet. A rovarkártevők közül a gabonalegyek, gabonaszipolyok és 

a poloskák a jelentősebbek. 

Betakarítása 
Az őszi búzánál néhány nappal hamarabb érik, általában június végén, július elején. A 

betakarítást teljes érésben kell megkezdeni, a viaszérésben betakarított rozs szeme megszorul. 

A megkésett aratás fokozza a pergési veszteséget. A betakarítást nagy tömegű szalmája 

nehezíti. 

Betakarítása a búzához hasonlóan gabonakombájnnal történik, egymenetben. 

Tárolás alatt a rozs könnyen bemelegszik, befülled, ezért a nedvességtartalmára, szellőzésére 

nagy figyelmet kell fordítani. 

  



12.tétel 

Ismertesse a zab termesztéstechnológiáját! Válaszában térjen ki a talaj előkészítésre, 

tápanyagellátásra, vetésre, növényápolásra és betakarításra! 

 

Vetésváltás 
Jó előveteményei:   pillangós takarmánynövények (lucerna, vöröshere), hüvelyes növények 

(borsó, szója, bab, lóbab), repce, len, kender 

Közepes előveteményei: kukorica, silókukorica, napraforgó 

Rossz előveteményei:      kalászosok (őszi búza, őszi árpa, tavaszi árpa), gyökér- és gumós 

növények (cukorrépa, burgonya), cirok, dohány, zöldségfélék 

Önmaga után 4 évig nem célszerű vetni, a zabfonálféreg és a betegségek felszaporodása miatt. 

A fonálféreg megjelenése miatt kerülnek a rossz elővetemények közé a burgonya, cukorrépa, 

dohány és a különféle zöldségfélék. 

Tápanyagellátás 
Gyökérzetének kiváló tápanyagfeltáró képessége van, ezért a tápanyagigényéhez képest 

viszonylag kevesebb tápanyagpótlás szükséges. A zab nitrogénigényes növény. Az 

istállótrágyát is meghálálja sovány talajon, jó gyomelnyomó képessége miatt a gyomosodás 

nem okoz problémát. Lombja az asszimiláló képességét hosszabb ideig megtartja. Gyökerei a 

foszfor és kálium nehezen felvehető formáit is képes hasznosítani, ezért ezekből a 

tápanyagokból a felvételhez képest viszonylag kevés műtrágyát igényel. 

A zab fajlagos tápanyagigénye                            javasolt trágyaadagok (hatóanyag): 

           100 kg fő- és melléktermék képzéséhez: 

N            2,5 kg/100 kg                                    N               60-120 kg/ha 

P2O5       1,5 kg/100 kg                                    P2O5          30-60 kg/ha 

K2O        1,8 kg/100 kg                                    K2O           60-100 kg/ha 

CaO        0,6 kg/100 kg                     

A foszfor és kálium műtrágyákat ősszel juttatjuk ki, és az őszi talajmunkákkal bedolgozzuk a 

talajba. A szükséges nitrogénadagot tavasszal adjuk ki, de célszerű megosztani, 60-70 %-át a 

magágy készítés előtt, 30-40%-át szárba induláskor kijuttatva. A szárba induláskor kapott 

nitrogén hatására nagyobb lesz a zab fehérjetartalma. 

Talaj előkészítés 
A zab talaj előkészítése hasonlóan történhet mint a tavaszi kalászosoké, például tavaszi árpáé, 

de annál kevésbé igényes. Korai vetése miatt tavaszra lehetőleg csak a magágy nyitás 

maradjon.  

Vetése 
Csírázása 1-2 °C-on megindul, de a gyors és egyöntetű keléshez 5-6 °C-ra van szüksége. 

Csírázásához kétszer annyi vizet vesz fel a zabszem, mint a többi gabona. 

Optimális vetésideje a kitavaszodás ütemétől függ, általában március 1-20. között van, de 

korai melegedés esetén már február végén el lehet kezdeni a vetést. A későn vetett zabot 

hazánkban a nyári nagy meleg igen megviseli, jelentősen csökken a termése. 

  



A tavaszi zab vetési útmutatója 
  

Megnezvezés Adatok Megjegyzés 

Vetésidő február 25-március 20.   

Sortávolság (cm) 12 vagy 15,4    

Vetésmélység (cm) 3-5    

Csíraszám (millió 

db/ha) 
4,5-5,0 

legalább 90 % csíraképességű 

legyen a vetőmag 

Ezerszemtömege (g) 27-32   

 

Növényápolás 

 

A zab betegségei 
Zab koronásrozsda,  Zab porüszög,  Zab fedettüszög  

A zab kártevői 
Az őszi búzánál említett kártevők a zabon is károsíthatnak, a fajok közül kártételével 

kiemelkedik a veresnyakú árpabogár , mely a levéllemez hámozgatásával a vetést foltokban 

kifehéríti. Érés időszakában a vadak közül a vaddisznó okozhat jelentősebb kárt a buga 

elfogyasztásával. 

A zab gyomnövényei 
A tavaszi vetésű zabnál elsősorban T2-T4 életformába tartozó egyéves (mezei szarkaláb, 

pipitér fajok, ebszikfű, disznóparéj-félék, keserűfű fajok, parlagfű) illetve az évelő gyomok 

közül a mezei aszat és apró szulák fajok jelenthetnek potenciális problémát. 

Betakarítása 
A virágzás elhúzódása miatt érése nem egyenletes. A buga tetején és külső részén található 

szemek hamarabb érnek mint a belső szemek. A betakarítás időpontjának megválasztása ezért 

nagy körültekintést igényel. A buga külső részén elhelyezkedő szemek éréséhez igazítsuk a 

betakarítást. Amikor a legfejlettebb szemek viaszérés végén, teljes érés elején vannak, 

nedvességtartalmuk 15%-hoz közelít, lehet kezdeni az aratást. Nem várhatjuk meg, hogy 

minden szem beérjen, mert akkor a külső, legfejlettebb legértékesebb szemek már kiperegnek. 

A zab, hosszú tenyészideje miatt a kalászosok után aratható. Általában július második felében 

lehet kezdeni a betakarítást. A gabonakombájn pontos beállítása különösen fontos, mert a zab 

hosszú, vékony szeme könnyen sérül, és a sérült termés könnyen avasodik. Különösen 

érzékenyek a csupasz zabok. 

Betakarítás után gondos kezelést, forgatást, szellőztetést igényel, mert a szem 

élettevékenysége még élénk. Biztonságosan csak 14%-os nedvességtartalomnál tárolható. 

  



13. tétel 

Ismertesse a szemes kukorica termesztéstechnológiáját! Válaszában térjen ki a talaj 

előkészítésre, tápanyagellátásra, vetésre, növényápolásra és betakarításra! Ismertesse a 

silókukorica termesztés eltérő vonatkozásait! 

 

Vetésváltás 
A kukorica nem igényes az előveteményre, a növényi sorrendbe jól beilleszthető, problémát 

nagy vetésterülete okozhat. 

Jó előveteményei: az őszi búza, őszi árpa, tavaszi árpa, repce, a csemegekukorica, a korai 

burgonya, len, mák, kender, lucerna, vörös here. 

Közepes előveteményei: általában a későn lekerülő, sokszor nagy mennyiségű, nehezen 

lebomló szármaradványt hagyó növények: napraforgó, kukorica, silókukorica, cukorrépa, 

őszi, tavaszi takarmánykeverékek.  

Rossz előveteményei a kukorica monokultúra, a cukorcirok, szemes cirok, szudáni fű, száraz 

évjáratokban a lucerna és a cukorrépa. 

 A kukorica általában csak a tavaszi vetésű növények részére tekinthető jó előveteménynek. 

De a rövid tenyészidejű hibridek (FAO 200, esetleg 300) és a silókukorica már elfogadható 

elővetemények az őszi gabonák részére is. 

 Tápanyagellátás 

A kukorica tápanyagigényes növény. A nagy tömegű szárazanyag felépítéséhez sok 

tápanyagot használ fel.  

A talajból felvett tápanyagok mennyisége (fajlagos igény) 100 kg terméshez és a hozzá 

tartozó melléktermékhez: 

N         2,5 kg/100 kg 

P2O5     1,3 kg/100 kg 

K2O     2,2 kg/100 kg 

CaO     0,8 kg/100 kg 

MgO    0,3 kg/100 kg 

 A hektáronként kijuttatandó tápanyag mennyiségét számos tényező befolyásolja. Ezek közül 

a legfontosabbak: a hibrid igénye, trágyareakciója, az elővetemény, a talaj 

tápanyagszolgáltató-képessége és egyéb tulajdonságai. 

A kijuttatandó műtrágya mennyisége átlagosan (hatóanyag): 
N         60-120 kg/ha 

P2O5     60-90 kg/ha 

K2O     60-110 kg/ha 

  

Az előveteményektől függően a tervezett műtrágya-hatóanyag mennyiség korrekciója 

szükséges a következő esetekben: 

-        hüvelyes és pillangós elővetemények esetén a nitrogén mennyisége csökkenthető 

-        kukorica és napraforgó után, a szármaradványok miatt a kálium mennyiségét 

csökkenteni lehet 

-        amennyiben a kalászos gabona szalmája leszántásra kerül a káliumot szintén 

csökkenteni kell 

-        gyengébb minőségű talajokon, a kukoricaszár leszántásakor több nitrogén kijuttatására 

van szükség a lebontás elősegítése érdekében 

  

A szilárd formájú foszfor és kálium kijuttatása hagyományosan ősszel, az alapművelés előtt 

történik. A nitrogén műtrágyát célszerű megosztva kijuttatni. Az őszi-téli időszakban a 

nitrátok kimosódása évjárattól függően nagymértékű is lehet, ezért részben gazdaságossági, 

részben környezetvédelmi okokból szükséges a nitrogén adag megosztása. A tervezett 



mennyiség 20-30%-át ősszel, a foszfor és kálium trágyákkal együtt, 50-70%-át kora tavasszal, 

0-30%-át szárba induláskor adjuk ki. 

  

Szervestrágyázás 
A szerves trágyák - például az istállótrágya - nagyon jó hatással vannak a talaj szerkezetére, 

biológiai életére, víz- és tápanyag gazdálkodására. A makro elemek mellett mikroelemeket is 

tartalmaznak. A kukorica meghálálja az istállótrágyázást, amennyiben a gyomirtást 

megfelelően meg tudjuk oldani, nagy termésre képes.  

Az istállótrágyát leghelyesebb nyár végén vagy ősz elején kihordani és őszi mélyszántással a 

talajba dolgozni. 

  

Talaj előkészítés 
A talaj művelése során hazánkban általában alapvető cél a nedvesség megőrzése a talajban. 

Nagyon fontos a kukorica igényeit figyelembe vevő, a talaj nedvességforgalmához igazodó és 

azt kedvezően befolyásoló talajművelési technológiák alkalmazása. 

  

A kukorica talajművelése a következő szakaszokra osztható: 

-         tarlóművelés (tarlóhántás, -ápolás) 

-         alapművelés (szántás, vagy forgatás nélkül) 

-         az alapművelés elmunkálása 

-         magágy készítés 

  

A kukorica talaj előkészítése másként történik korán, illetve későn lekerülő elővetemény 

után. A korán betakarított elővetemények (pl. búza és egyéb kalászosok, repce, borsó) után 

általában jobb minőségű magágy készíthető. Ehhez hozzájárul az is, hogy a korán lekerülő 

elővetemény legtöbbször nem hagy maga után sok szármaradványt. 

A tarlóápolás, a talaj időszakonkénti sekély művelése jelentős gyomirtó hatást eredményez. 

A többször megismételt tarlóápolást lehet fokozatosan mélyítve elvégezni, így őszre 18-20 cm 

mély, kiváló kultúr állapotú, könnyen művelhető talajréteg alakul ki. 

A kukorica igényli a mélyművelést, ezért az alapművelés mélysége minimálisan 28-32 cm-es 

legyen. Néhány évenként periodikus mélyművelés is szükséges a területen, optimális esetben 

3-4 évente kerül sor a 40-50 cm mély lazításra. Az alapművelés történhet forgatással vagy 

forgatás nélkül. Korán lekerülő elővetemény után nincs feltétlenül szükség szántásra. A 

nehéztárcsát lehet középmély lazítással vagy nehézkultivátorral kombinálni, így elérhető a 

szükséges mélységű talajművelés. 

Amennyiben sok a szármaradvány a területen, vagy szervestrágyázás történt, akkor 

mindenképpen szántással kell a talajt előkészíteni, hiszen a szármaradványokat vagy a szerves 

trágyát be kell forgatni a talajba.  

Réti talajon a lazításos művelés jobban növeli az átlagos vízkészletet, mint a hasonló 

mélységű forgatásos művelés. 

A szántás elmunkálása történhet ősszel vagy tavasszal, esetleg ősszel és tavasszal. A 

munkák legalább egy részének tavaszra halasztásának vannak előnyei. A téli fagyok a rögöket 

szétomlasztják, a téli csapadékot a durva talajfelszín jobban képes befogadni, így kevesebb az 

elfolyás, több a talajban tárolt víz mennyisége. Tavasszal viszont kevesebb idő áll 

rendelkezésre a megfelelő talajmunkák elvégzésére. 

Az alkalmazható eszközök skálája rendkívül széles. Használhatók simítók, tárcsák, 

kompaktorok és egyéb kombinált elmunkáló eszközök, boronák, különböző hengerek. 

A magágy nyitásához használhatók a kombinátorok, ásóboronák. Amennyiben sok 

szármaradvány van a területen, a csillagkerekekkel szerelt ásóborona jobb minőségű munkát 

végez, mint a kombinátor.  



  

Későn lekerülő elővetemények (pl. napraforgó, kukorica, cukorrépa) után, ha sok 

szármaradványt hagytak a területen, mint a napraforgó vagy kukorica, az első művelet 

a szárzúzás. A szárzúzó ma már sokszor a betakarító gépre van szerelve, ilyenkor 

természetesen külön műveletet nem igényel. Ezután általában nehéz tárcsa következik, mely 

csipkés tárcsalevelekkel van szerelve, a szármaradványok jobb aprítása érdekében. A 

tárcsázás célja a szármaradványok továbbaprítása és részleges bekeverése a talajba. 

A következő művelet az alapművelés, ami sok szármaradvány esetén szinte mindig szántás, 

28-32 cm mélységben. 

Az alapművelés elmunkálása (Az idő rövidsége miatt gyakran nem munkálható el.) és a 

magágy készítés a korán lekerülő elővetemények utáni talajmunkákhoz hasonlóan történhet. 

  

Vetés 
A kukorica termesztéstechnológiájának egyik kritikus eleme a vetés, mert az itt elkövetett 

hibák később már nem orvosolhatók. A vetéstechnológia pontos betartása a sikeres termesztés 

elengedhetetlen előfeltétele. 

A vetésmélység a talaj tulajdonságaitól, nedvességtartalmától, a vetés idejétől függően 4-7 cm 

lehet. Laza, könnyen felmelegedő talajokon 6-7 cm mélységű vetés ideális, míg a kötött 

talajokon 4-5 cm megfelelőbb. Ha a talaj felső rétege nagyon száraz, és a talaj előkészítés nem 

jól sikerült, rögös a felszín, - száraz talajon nehezebb a talajmunka -, a vetés mélysége elérheti 

7-8 cm-t is. Korai vetés esetén, a talaj felső rétegének gyorsabb felmelegedése és a korai 

vetéskor általában még elegendő nedvességtartalma miatt sekélyebben lehet vetni. Később, a 

talaj felső tétegének vízvesztése miatt a nagyobb mélységű vetés célszerű. Semmiképpen nem 

ajánlott a 8 cm-nél mélyebb vagy 3 cm-nél sekélyebb vetés. 

A ma ajánlott tőszám 55-75 ezer közé tehető hektáronként. A termő tőszám eléréséhez 

vetéskor a csíraszámot 8-10 %-kal növelni kell, a csírapusztulás és egyéb fiatalkori 

tőveszteség miatt. 

Speciális esetekben, például öntözött körülmények között indokolt lehet 80-90 ezres 

hektáronkénti tőszám is. 

A kukorica hibridek esetében ajánlott 

termő tőszám különböző körülmények között (Sárvári 2004. nyomán) 

  
Átlagos viszonyok 

között (ezer tő/ha) 

Aszályos körülmények 

között (ezer tő/ha) 

FAO 200-300-as hibridek 70-80 65-70 

FAO 400-as hibridek 65-70 60-65 

FAO 500-as hibridek 60-65 50-55 

Az optimális vetésidő elég rövid, ezért a vetést úgy kell előkészíteni és megszervezni hogy 

lehetőleg 5-8 nap alatt be tudjuk fejezni. 

A kukorica 10-12 °C-os talajhőmérsékletet igényel a csírázáshoz. Jó hőgazdálkodású talajon 

általában április közepére éri el ezt az értéket a vetés mélységében mért hőmérséklet. 

Az optimális vetésidő április 20 - május 5. közé tehető.  

A késői vetés esetében nem a hőmérséklet jelent problémát, hanem a talaj felső rétegének 

alacsony nedvességtartalma, ami csírázási, kelési gondokat okoz 

A megkésett vetés másrészt a szemek betakarításkori magas víztartalmát is eredményezi, tehát 

elhúzódik a betakarítás, illetve magasabbak lesznek a szárítási költségek.  

A kukorica hideg talajba történő vetésre való alkalmasságát a cold-teszt érték (hideg csírázási 

%) mutatja.  

Nagyobb területen a kockázatok csökkentése és a betakarításkori munkacsúcs elkerülése 

érdekében célszerű több hibridet termeszteni. 



A kukorica vetése szemenkénti vetőgéppel történik, a leggyakrabban használtak szívó vagy 

nyomó légárammal működő, pneumatikus rendszerűek. A vetőgépek 70 vagy 76,2 cm 

sortávolságúak, a függesztettek általában 4-8 sorosak, a vontatottak 6-12 sorosak lehetnek.  

A kukorica vetési útmutatója 
  

Megnevezés Adatok Megjegyzés 

Vetésidő április 20-május 5. 10-12 ºC-os talajhőmérséklet 

Sortávolság (cm) 70 vagy 76,2    

Vetésmélység (cm) 4-7  laza talajon 8-10 cm is lehet 

Csíraszám (ezer db/ha) 65-80  
öntözve lehet növelni a 

tőszámot 

Ezerszemtömege (g) 250-400    

  

Növényvédelme 
A kukorica élettani betegségei közül említést érdemel a sárgulás, mely elsősorban 2-6 leveles 

kukoricákon jelentkezik. Ennek oka lehet egy hosszantartó, erőteljes (10 °C alatti) lehűlés, 

amit a kukorica - melegigényessége miatt - nehezen visel.  

A kukorica vírusbetegségei 

Kukorica csíkos vagy törpüléses mozaik  

A kukorica baktériumos betegségei 

Kukorica baktériumos hervadás  
 A kukorica gombabetegségei 

Kukorica fuzáriózis  

A kukorica legsúlyosabb növénykórtani problémáinak egyike, nemcsak hazánkban, hanem a 

világ minden táján. A közvetlen terméscsökkentő hatás mellett toxinjai miatt közvetett 

károkat is okoz. 

A betegség tünetei: A kórokozók a növények valamennyi föld alatti és föld feletti részét 

fertőzik. A csíranövények gyengén nőnek, a gyökér és a csíra barnulva elrothad a talajban. 

Virágzás után válik intenzívebbé a szárkorhadás, mely nyomán a szár szövetei 

elroncsolódnak, esetleg az egész tő vörösödik, hervad, majd kidől. A legsúlyosabb tünet a 

csőpenészedés, ami a csővégtől indul ki, a csőalap felé húzódik, a csutka barnul, szétmállik. A 

csövön lilás rózsaszín micélium szövedék jelenik meg, amely a csuhéleveleket a csőhöz 

tapasztja. 

Védekezési lehetőségek: Az agrotechnikai rendszabályok betartása igen fontos. Kukorica 

monokultúra, búza-kukorica egymás utáni termesztésének kerülése, optimális tápanyagellátás, 

a hibridek igényének megfelelő tőszám, nem túl korai és nem túl mély vetés, fertőzött 

növényi maradványok mély aláforgatása. Fontos védekezési lehetőség a fungicid-

kombinációkkal történő vetőmagcsávázás. Fungicides állománykezelés hatékonysága nem 

kielégítő. Az ellenálló hibridek termesztése megoldást jelenthet a betegséggel szemben. 

  

Kukoricaperonoszpóra  

Golyvásüszög  

Rostos üszög  

Kukoricarozsda  



Hamuszürke szárkorhadás és hervadás  

Szemfolt betegség  
 Nigrospórás szárazkorhadás  

A kukorica kártevői 

Talajlakó kártevők 
Jelentőségük nagy kukorica esetében, az ide tartozó fajok elsősorban 

a cserebogarak  és szipolyok  pajorjai, a pattanóbogarak drótférgei, valamint 

az áldrótférgek. Ezek közül is kiemelkedő kárt a drótféreg okozhat. 

  

Vetési bagolylepke  

Változó intenzitással károsít, felszaporodás idején jelentős károkat okozhat. 

Károsítás: Tavasszal a fiatal növények földközeli részeit átrágják a lárvák a kelést követő 

időszakban. Később a fejlettebb növények a talaj felszínén 5-6 mm nagyságú lyukat rágnak a 

kukorica száralapjába, melynek következtében a középső levelek elszáradnak. Ebben az 

odúban gyakran a hernyó is megtalálható.  

Kukorica gyökértetű  

Magyarországon leginkább a Mezőföldön károsít, az agrotechnikailag hibás, gyenge 

kukoricaállományokat károsítja. A megtámadott kukorica gyökere gyengén fejlődik, késve 

virágzik és hiányosan termékenyül. Megfelelő agrotechnika, gyomirtás, tápanyagellátás 

esetén a kukorica károsodása elkerülhető. 

Kukorica barkó, fekete barkó  

Előfordulásuk hazánkban gyakori, a kukorica jelentős kártevői. Ha a kukoricát csíranövény 

állapotban támadják meg, súlyos kárt tesznek a növények ritkításával. 

Károsítás: Az imágók kezdetben szabálytalan alakban rágják meg a kukorica levelét (67. 

ábra), de tarrágás is előfordulhat.  

Fritlégy   

Magyarországon mindenütt előfordul. Kukorica kártevőként hazánkban régóta ismert, 

másodlagos kártétele a golyvásüszög károsításának elősegítése. 

Károsítás: A kelés utáni időszakban a lárva a szár alapi részében rág. Ennek következtében a 

levéllemez csúcsi része torzul, megcsavarodik, majd besodródik. A növény fejlődése lelassul. 

Súlyos fertőzésnél a lárvák elpusztítják a tenyészőcsúcsot, ezáltal a növény elpusztul. 

Védekezési lehetőségek: Hatékony agrotechnikai módszer ellene a tavaszi korai vetés. A 

felszívódó rovarölőszeres csávázás vagy talajfertőtlenítés megfelelő védettséget ad. 

Amerikai kukoricabogár  

Amerikában írták le, mint új fajt, Európába az 1990-es évek elején került be. Dél-

Magyarországon 1995-ben találták meg az első imágót, jelenleg az ország egész területén 

megtalálható és súlyos károkat okoz. Terjedése tovább folytatódik északnyugati irányban. Az 

USA-ban a kukorica legveszedelmesebb kártevője, kártétele 10-15 %, de akár 50 % 

terméscsökkenést is okozhat. 

Károsítás: Az imágó a kukoricalevelet hámozza, legjobban a pollent kedvelik, de a bibén is 

táplálkoznak, melynek következtében a megtermékenyülés hiányos lesz. A lárvák a gyökeret, 

illetve a támasztógyökereket is megrágják, a növény súlyos károsításnál megdől, a föld feletti 

része „libanyak" alakot vesz fel. A gyökér nagy részét elpusztítja, a kártétel mértékét 

ún. Iowa-skálán értékelik. Amennyiben a kártételi érték a 3-at meghaladja, jelentős gazdasági 

kár várható. 

Védekezési lehetőségek: Agrotechnikai úton legeredményesebb a vetésváltás alkalmazása, 

mert monokultúrás termesztésnél nagymértékben felszaporodnak. A vetéssel egy menetben 

inszekticid granulátumos védekezés alkalmazható, azonban a lárvák viszonylag késői kelése 

miatt hosszú hatástartamú készítményt kell alkalmazni. Szükség esetén az imágók tömeges 

megjelenésekor is védekezni kell állománykezelés formájában. 



  

Kukoricamoly  
Hazánkban általánosan elterjedt faj. Kártétele függ az időjárástól, a kukorica hibridtől és a 

termesztés módjától. Felszaporodásának kedvez a monokultúrás termesztés. Súlyos károkat 

okozhat csemegekukoricán is. 

Károsítás: Kukorica levelén a tojásból frissen kikelt hernyók „ablakos" foltokat rágnak, 

melyben ott marad a szövedékbe tapasztott rágcsálék. Később a szárba, majd a címerszárba 

furakodnak be, minek következtében letörik a címer. Több hernyó a szárba furakodva 

meggyengíti a szárat, ami így eltörhet. Idősebb hernyó a cső puha szemei közé, vagy a szárba 

is berághat, ezzel elősegítik a csőpenész kialakulását. 

Védekezési lehetőségek: Az agrotechnikának jelentős szerepe van a kártétel mérséklésében. A 

kukoricaszárat betakarítás után meg kell semmisíteni, vagy azokat 10 cm-nél mélyebbre kell 

leszántani. Kémiai védekezés történhet szerves foszforsav-észter vagy piretroid 

készítményekkel a lárvák szárba hatolása előtt, ezért fontos az imágók megfelelő előrejelzése 

fény- vagy szexferomon csapdák segítségével. 

 Gyapottok-bagolylepke  

  

A kukorica gyomnövényei 
A kukorica tág térállású kultúrnövény, így a gyomok nagyobb élettérhez jutva komolyabb 

károkat okoznak. Sok esetben - elsősorban monokultúrás termesztésben vagy gyomokkal 

erősen fertőzött táblákon - a kukoricatermesztés eredményességét a gyomirtás sikeressége 

határozza meg. 

Az egyéves gyomfajok közül elsősorban a tavasszal kelő nyár eleji (T3) és a tavasszal kelő 

nyár végi gyomok (T4) szaporodnak el. A T3 gyomok közül a repcsényretek és a vadrepce  

gyakori a kukoricavetésekben, de jelentőségük kicsi. Az egyéves kétszikűek közül gyakori a 

baracklevelű keserűfű, fehér libatop, illetve a varjúmák. A szőrös disznóparéj és a fehér 

libatop jelentősége az utóbbi időben azért nőtt meg, mert az egyoldalú gyomirtószerhasználat 

(főként az atrazin) következtében herbicidrezisztens biotípusok jelentek meg. Hasonló 

biotípusok a parlagfűnél  is megjelentek. A selyemmályva , szerbtövis-fajok  parlagfű, 

csattanó maszlag  és az árvakelésű napraforgó  szintén az utóbbi években kerültek az előtérbe. 

Ezekre a gyomfajokra általánosságban az jellemző, hogy melegigényesek, ebből adódóan 

viszonylag későn (május-június) és folyamatosan kelnek, ezáltal a preemergens 

gyomirtószerekkel kevesebb lehetőségük van kapcsolatba kerülni, így jelentős utókelést 

produkálnak. A fajok közül a zöld muhar, fakó muhar  bírnak nagy jelentőséggel. 

Gyakori fajok a kukoricavetésekben a kakaslábfű  és a vadköles, főként részleges vagy teljes 

monokultúra esetében. 

Az évelő gyomok közül a mezei aszat, folyondár szulák és a sövényszulák  jelenhet meg, ezek 

ellen a preemergens alapkezelések hatástalanok, így csak posztemergens alkalmazásmódban 

tudunk ellenük védekezni. Az évelő egyszikűek közül legnagyobb gondot a fenyércirok  okoz, 

mely a gyomosítás mellett vírusok köztesgazdája is. 

  

A kukorica betakarítása 
A kukoricát a felhasználás módjától függően többféleképpen lehet betakarítani: 

-         morzsolva szemesen 

-         az egész növény betakarítása 

-         CCM (szem-csutka keverék) 

-         LKS (szem-csutka-csuhélevél) 

-         csöves betakarítás 

  

Szemes betakarítás 



Legelterjedtebb betakarítási mód a morzsolva történő betakarítás. Számos előnye indokolja 

széleskörű elterjedését. A betakarított termény, szárítás után jól tárolható, könnyen szállítható, 

jól értékesíthető tőzsdecikk, közraktárban is tárolható. Sokféle célra használható, 

takarmányozásra vagy ipari feldolgozásra egyaránt alkalmas. 

A szemes betakarítás legkorábban a fiziológiai érettség állapotában lehetséges, amikor a 

fekete réteg kialakult a szem köldökénél. A fekete réteg jelzi, hogy a tápanyagok beáramlása a 

magba befejeződött. Ekkor a szem nedvességtartalma általában 35% alatt van. Ezután a 

szemekben a víz leadása zajlik. Túl korai betakarításnál a magas nedvességtartalom miatt a 

cséplőszerkezetben gyakori a szemek sérülése. Megkésett betakarításnál a szárszilárdság 

csökken, a szártörés gyakorisága nő, így a betakarítási veszteségek nagyok lesznek. 

A hibridek között jelentős különbségek vannak a vízleadás sebességében. Általában a zöld 

száron érő típusoknak jobb a vízleadó képessége, mert a levelek nagy felületükkel segítenek a 

víz leadásában. A szárítási költségek csökkentése érdekében az igen korai, korai hibrideket 

optimális esetben 16-18%-os, a késői hibrideket 20-25%-os nedvességtartalom mellett 

takarítják be. A betakarításkori szemnedvesség-tartalmat számos tényező befolyásolja. 

A kukorica betakarításkori szemnedvesség-tartalmát meghatározó tényezők: 

-        A hibrid tenyészideje 

-        A hibrid vízleadó képessége 

-        Az évjárat hatása 

-        A vetésidő 

-        A műtrágyakezelés 

-        Az állománysűrűség 

A hibridek vízleadó képessége az érés időszakában naponta: 

jó                                      0,9 - 1,0% 

közepes                             0,6 - 0,8% 

gyenge                               0,4 - 0,5% 

  

Legkorábban kezdhető az igen korai és korai hibridek betakarítása. Ezt követi a középérésű, 

rossz vízleadású hibridek betakarítása, majd a középérésű jó vízleadó képességű hibridek 

következnek, legvégül a késői érésű hibrideket lehet betakarítani. 

A hosszú tenyészidejű hibrideknél a nedvességtartalom csökkentése érdekében deszikkáló 

szerek alkalmazása is lehetséges. Az állományszárítás a fekete réteg kialakulása után 7-10 

nappal végezhető el. A vegyszer kijuttatása után 8-10 nappal kezdhető a betakarítás. A 

deszikkálással jelentős szárítási költség takarítható meg. 

A szemes betakarítás gépe a kukorica adapterrel felszerelt gabonakombájn. Jó műszaki 

állapotú és megfelelően beállított géppel történő betakarítás esetén a veszteségek 1,5-2%-nál 

nem nagyobbak. Rosszul beállított vagy kopott gépekkel a veszteség meghaladhatja a 15%-ot. 

  

A morzsolva betakarított kukorica több módon tárolható: 

-        szárítva 

-        nedvesen 

-        vegyszerrel tartósítva 

-        hűtve 

  

Szárítás 
A kukoricaszem szárazon legfeljebb 14-14,5%-os nedvességtartalom mellett tárolható 

biztonságosan. A 14% nedvességtartalmú kukoricát a szaknyelv májusi morzsoltként említi. 

Az elnevezés onnan ered, hogy a hagyományos górés csöves tárolás alatt, a természetes úton 

száradó kukorica májusra érte el a körülbelül 14% víztartalmat. 

A szárításos tartósítás előnyei: 



-        egyszerűen kivitelezhető 

-        a gazdaságokban általában a szárított kukoricára épül a takarmányozási technológia 

-        nem igényel speciális gépeket 

-        a termény könnyen raktározható 

-        közraktározásra alkalmas 

-        tőzsdecikk (ha a minősége megfelelő) 

-        a raktározás során bármikor eldönthető milyen célra történik a felhasználása 

  

Hátrányai: 

-        magas szárítási költségek 

-        általában romlik a kukorica biológiai értéke, különösen túlszárítás esetén 

-        a tárolás során forgatás, szellőztetés szükséges 

  

Nedves tárolás 
A magas nedvességtartalommal betakarított kukorica tárolható nedvesen is, légmentesen 

lezárt toronysilókban, falközi silókban vagy fóliázott gödrös tárolókban. Újabban terjed a 

fóliaalagutas (vagy fóliahurkás) tárolás, melynek számos előnye mellett hátránya a viszonylag 

magas költsége. A levegőtől elzárt tárolás azért fontos, mert az anaerob körülmények között 

végbemenő erjedési folyamat által termelt szerves savak, elsősorban tejsav, tartósítják a 

terményt. Levegőzött tárolóban, oxigén jelenlétében, kedvezőtlen rothadási folyamatok 

indulnak el. 

  

Vegyszeres tartósítás 
A nedves kukorica szerves savak adagolásával is tartósítható. A szerves savak közül 

alkalmasak a hangyasav, ecetsav, szorbinsav, propionsav, benzoesav, illetve ezek valamilyen 

keveréke. Hazánkban elsősorban a propionsavas tartósítás terjedt el, a propionsavnak ugyanis 

jelentős gombaölő hatása is van, az ára pedig kedvező.  

Hűtve tárolás 
Alacsony hőmérsékleten a kukoricaszem életfolyamatai lecsökkennek, a mikroorganizmusok 

szaporodása lelassul, ezért az élelmiszerekhez hasonlóan az 5 ºC alá történő hűtés alkalmas a 

tartósításra.  

CCM (corn-cob mix, szem-csutka keverék) 
A szem-csutka keverékhez 30-35% nedvességtartalomnál kezdik a kukorica betakarítását. 

Ilyenkor a csutka jól zúzható, és tartalmazza az erjedéshez szükséges nedvességet. A szemes 

betakarításhoz használt gépek kis átalakítással itt is használhatók. Az átalakítás legfontosabb 

része, hogy az arató-cséplő gép dobkosarát CCM-kosárra kell cserélni. 

A szem-csutka keverék a szemes kukorica nedves tárolásához hasonlóan silózható, és tejsavas 

erjesztéssel tartósítható. Kiválóan alkalmazható sertések takarmányozására, mert a 

rosttartalma éppen a sertések által igényelt 5-6%, a szemek 2% rosttartalmával szemben. 

  

Csuhéleveles csőzúzalék (LKS) 
A csuhéleveles csőzúzalék (LKS=Lieschkolbenschrot) készítéséhez az egész csőtermést 

(szem+csutka+csuhélevél) takarítják be. Rosttartalma magas (14-15%), ezért a kérődzők 

takarmányozására alkalmas. Betakarítását csőtörő adapterrel felszerelt szecskázó géppel 

végzik 35-38%-os nedvességtartalomnál. A szemes betakarításhoz képest hektáronként több 

tápanyag takarítható be. A CCM-hez hasonlóan csak silózva tárolható. 

  

Csöves betakarítás 



A kukoricát hagyományosan csövesen takarították be, és morzsolás nélkül, góréban tárolták. 

A vetőmag kukoricát csak csövesen lehet betakarítani, további feldolgozása a 

vetőmagüzemben történik. 

  

Siló kukorica 

Vetésváltás 
A kukoricának általában jó elővetemények a silókukoricának is megfelelnek. Másodvetésben 

csak nagyon korán lekerülő elővetemény után kerülhet, egyébként a termesztés kockázata 

jelentősen nő. Legjobbak az őszi takarmánykeverékek, a zöldborsó, kevésbé jók az őszi árpa, 

őszi búza, tavaszi árpa. Hosszabb tenyészidejű növények utáni másodvetése nem jöhet 

számításba. 

Jó előveteményei:   lucerna, korai burgonya, kalászos gabonák (őszi búza, őszi árpa, tavaszi 

árpa, tritikálé), repce, len, kender 

Közepes előveteményei: napraforgó, cukorrépa, kukorica 

Rossz előveteményei:      cirokfélék, kukorica monokultúra 

Tápanyagellátás 
Káliumból 4-szer, kalciumból 27-szer, magnéziumból 3-szor annyit viszünk el a terméssel, 

mint a kukoricaszem betakarításakor. A szervestrágyázást meghálálja. 

Fajlagos tápanyagigénye átlagosan (100 kg zöldtömeg előállításához a talajból felvett 

mennyiség): 

N         0,35 kg/100 kg 

P2O5    0,15 kg/100 kg 

K2O     0,40 kg/100 kg 

CaO     0,20 kg/100 kg 

MgO    0,07 kg/100 kg 

A hektáronként kijuttatandó műtrágya mennyisége átlagosan: 

N               120-170 kg/ha 

P2O5          60-90 kg/ha 

K2O           100-130 kg/ha 

A szilárd formájú foszfor és kálium műtrágyák kijuttatása hagyományosan ősszel, az 

alapművelés előtt történik. A nitrogén műtrágyát célszerű megosztva kiadni. A tervezett 

mennyiség 20-30 %-át ősszel, a foszfor és kálium trágyákkal együtt, 50-70 %-át kora 

tavasszal, 0-30 %-át szárba induláskor adjuk ki. 

Talaj előkészítés 
A silókukorica talaj előkészítése mindenben megegyezik a szemes kukoricáéval. A 

talajmunkák során fontos szempont legyen a talajnedvesség megőrzése és a gyomirtás. 

Egyenletes kelés csak jó minőségű magágyba történő vetéskor várható. 

Vetése 
A szemes kukoricához hasonlóan 10-12 °C-os talajhőmérsékletnél lehet kezdeni a vetését. Ez 

általában április második felében következik be. Vetése elhúzható május első feléig, de 

öntözetlen körülmények között a május 5-15. közötti vetés nagy kockázattal jár. A kukorica 

vízellátás szempontjából kritikus időszaka nagy valószínűséggel esik aszályos periódusra a 

késői vetéseknél. 

A sortávolság 70 vagy 76,2 cm, a vetőgép típusától függően. A vetés mélysége a talajtípustól, 

a vetőmag méretétől és a vetésidőtől függően 5-8 cm lehet. A 7-8 cm mélységű vetés csak 

laza talajokon, illetve a felső talajréteg kiszáradása esetén javasolható.  

  



A silókukorica vetési útmutatója 

  Adatok Megjegyzés 

Vetésidő: április 15-május 15.   

Sortávolság: 70 cm   

Vetésmélység: 5-8 cm   

Csíraszám: 
FAO 200-300    80-100 ezer db/ha 

FAO 400-500    55-90 ezer db/ha 
  

Ezermagtömege:  100-400 g   

  

A szemes kukoricához képest általában 10-15 %-kal magasabb tőszámon termesztjük. Az 

ajánlott csíraszámot sok tényező befolyásolja, többek között a hibrid tenyészidejétől függően 

is változik. A rövidebb tenyészidejűeket általában nagyobb csíraszámmal (80-100 ezer db/ha) 

lehet vetni, a hosszabb tenyészidejűeket, a FAO 400-500-as hibrideket alacsonyabb 

tőszámmal (55-90 ezer csíra/ha) termesztjük. 

A silókukorica szakaszosan is vethető, így széthúzható a betakarítás. 

Növényvédelme 
Megegyezik a kukoricánál leírtakkal. 

Betakarítása 
A silókukorica tápanyagtartalma jelentősen változik a tenyészidő során. A betakarítás 

időpontjának megválasztása ezért számottevően befolyásolja a belőle készített szilázs értékét. 

A legnagyobb energiahozam akkor érhető el, ha a termésben a szem részaránya nagy, de a 

levelek még nem száradtak le, ezért általában a viaszérés elején takarítják be a silókukoricát. 

Ekkor alakul ki a szemekben a fiziológiai érettség, a tápanyagok beáramlása megszűnik, 

megjelenik a fekete réteg. Az egész növény szárazanyag tartalma 36-42 %, a szemek 

nedvességtartalma 35-40 %. 

A korai betakarítással táplálóanyag mennyiséget vesztünk, mert a szemek még nem érték el a 

fiziológiai érettséget. A nedvességtartalom sem kedvező az optimális erjedéshez. A későn 

betakarított kukorica szárazanyag tartalma túl nagy, nehezen aprítható, nem jól tömöríthető, 

így gyenge minőségű szilázs készíthető belőle. 

A betakarítás járva szecskázó gépekkel történik. A gép a kukorica egész föld feletti részét 

levágja, és 1-2 cm-es darabokra, szecskára vágja. Előnyös, ha a szemek is sérülnek, így 

jobban erjed, és a minősége is jobb lesz a szilázsnak. A szállítást és a betárolást, tömörítést jól 

össze kell hangolni a betakarító gép munkájával. A silótérbe behordott szecskát folyamatosan 

tömörítik, általában traktorral tapostatják a kellő tömörség elérése érdekében. 

A beszállított szecskázott kukoricát silózva, erjesztéssel tartósítják. A tartósítás megvédi a 

takarmányt a mikrobiális romlástól. A takarmány tárolására használt tartályok, épületek a 

silók, a bennük készült takarmány neve szilázs. 

Az erjesztéses tartósítás előnyei a következők: 

-        A táplálóanyag veszteség kevesebb a legtöbb szárításos eljárásénál. 

-        Kevésbé kötött az időjáráshoz, mint például a széna szárítása. 

-        A karotin nagyobb rész megőrizhető vele. 

-        A szilázs kiosztása egyszerűen gépesíthető. 

  



14. tétel 

Ismertesse a takarmányborsó termesztéstechnológiáját! Válaszában térjen ki a talaj 

előkészítésre, tápanyagellátásra, vetésre, növényápolásra és betakarításra 

 

Vetésváltás 
A borsó 4 évig nem termeszthető önmaga után. Ugyancsak tilos a borsó előtt más 

pillangós virágú növényt termeszteni. 

Legjobb előveteményei a borsónak az őszi kalászosok, a gyakorlatban az őszi búza. 

Közepes elővetemény a borsó számára a kukorica.  

Rossz előveteménynek számít minden késői betakarítású növény, amelyik kihasználja a talaj 

vízkészletét, amelyik nagy mennyiségű szármaradványt hagy vissza a területen, amelyiknek 

közös betegsége, kártevője van a borsóval. Nem lehet előveteménye a borsónak olyan növény, 

amelynek termesztésekor használt gyomirtó szerek szermaradványai károsan hatnak 

(fitotoxikusak) az utána következő borsóra. 

  

Tápanyagellátás 
  

A szárazborsó fajlagos tápanyagigénye         A kijuttatott trágyaadagok (hatóanyag): 

       100 kg fő- és melléktermék képzéséhez: 

Nitrogén:          3,5-4,5 kg/100 kg                                            50-70 kg/ha 

P2O5:                1,0-1,5 kg/100 kg                                            60-80 kg/ha 

K2O:                1,5-2,4 kg/100 kg                                            80-90 kg/ha 

CaO:                2,0-2,4 kg/100 kg 

  

A borsó nitrogén-szükségletének meghatározásakor figyelembe kell venni, hogy a borsó 

nitrogénből bizonyos mértékig önellátó, a nitrogén-gyűjtő baktériumok a tenyészidő kezdetét 

kivéve biztosítják számára a szükséges mennyiségű nitrogént. Az 50-70 kg/ha nitrogén 

hatóanyagnál nagyobb mennyiséget a borsó nem hasznosítja. Ezt a mennyiséget a tenyészidő 

kezdetén igényli, amikor még a talajban nem indult be a biológiai élet és a Rhizobium 

baktériumok még nem tudják ellátni a növényt, a borsó viszont gyors, egyöntetű fejlődéséhez, 

növekedéséhez igényli a talajból a könnyen felvehető nitrogént. A kelés utáni 4-5. hét után 

már a légköri nitrogén megkötésével biztosítva van a növény nitrogén-igénye, a nagyobb 

mennyiségű nitrogén műtrágyával nem tudjuk növelni a borsó termését. 

A borsó esetében a nitrogén-műtrágya kijuttatási ideje a kora tavasz. 

A foszfor és kálium műtrágyák kijuttatási ideje az őszi alap-talajművelés (szántás), a 

foszfor és kálium műtrágyák növények által felvehető formába történő átalakulásához 

egyébként is hosszabb időre van szükség.  

A borsó kedvező kálium-ellátottsága segíti a gyökérzet fejlődését, növeli a szár szilárdságát, 

javítja a növény vízháztartási tulajdonságait. 

A borsó mészigényes növény, nagyon érzékenyen reagál a talaj mészhiányos állapotára.  

Szervestrágyázás: A borsó nem igényli az istállótrágya kijuttatását. 

  

Talajművelés 
A borsó a megfelelő nagyságú termés eléréséhez igényli a talaj mélyművelését, kora tavaszi 

vetése következtében pedig a talaj állapota tegye lehetővé a korai magágykészítést. A borsó 

gyökérzetének 90 %-a a talaj művelt rétegében található, ezért is nagyon lényeges a 

talajművelés jó minőségben történő elvégzése. 

A borsó alap-talajművelését hagyományos őszi mélyszántással (30-35 cm mélységben), ill. 

a 40-50 cm mélységű középmély lazítás és 18-22 cm 



mélységben végzett szántás kombinációjával lehet elvégezni. Az őszi szántás nyár végétől a 

fagyok kezdetéig végezhető. 

Amennyiben az előkészítő talajműveléseket és az őszi szántást sikerült jó minőségben és kellő 

időben elvégezni. 

Tavasszal a vetés előtt már egy menetben elkészíthetjük kombinátorral a magágyat, így 

elkerülhető a tavaszi káros taposás, és minél hamarabb elvethető a borsó. 

  

Vetés 
A borsó vetésének ideje március, amint a tél elmúltával rá lehet menni a talajra, el kell 

kezdeni a borsó vetését. A kevésbé igényes kifejtőborsót március elején már el lehet vetni, az 

érzékenyebb, melegigényesebb velőborsó vetésével meg kell várni március közepét, végét. 

Amennyiben gyorsan, átmenet nélkül kitavaszodik, felmelegszik az időjárás, az igényesebb 

velőborsó vetését kell elkezdeni. 

A borsó vetésével meg kell várni, hogy a talaj a vetés mélységében 6-8 oC-ra melegedjen fel. 

Hideg talajba történő vetés esetén elhúzódik a borsómag csírázása, a kelés lassú és vontatott 

lesz, a fejlődésbeli eltérés esetlegesen az érés idejére is megmarad, ez nehezíti az optimális 

betakarítási idő megválasztását. 

A borsó már alacsony hőmérsékleten is képes vizet felvenni és csírázni (a csírázás kifejtő 

borsó esetén 3-4 oC-on, az érzékenyebb velőborsó esetén pedig 4-5 oC-on indul meg). 

Mélyen, 6-8 cm mélységben kell elvetni. Ez a vetésmélység egyben védelmet nyújt a 

vetéskori madárkár (galamb, varjak) ellen is. Amennyiben lazább talajon termesztjük a borsót, 

a vetésmélység 7-8 cm legyen, hogy biztosan legyen elegendő víz a vetésmélységben (a 

lazább talajok felső rétege könnyebben kiszáradhat). 

Gabona sortávolságra kell vetni, vetőgéptől függően 12,0-15,4 cm-re. A tőtávolság fajtától, 

típustól függően 4-6 cm. 

A hektáronkénti vetőmagmennyiség ezermagtömegtől és használati értéktől függően 200-320 

kg/ha. 

A borsó vetési útmutatója 
  

Megnevezés Adatok Megjegyzés 

Vetési idő 

Sortávolság, cm 

Vetésmélység, cm 

Csíraszám, millió db/ha 

Vetőmag, Viktória típusú 

Korai érésű 

Középérésű 

Késői érésű 

Vetőmagmennyiség, kg/ha 

III. 10-30. 

12-15,4 

6-8 

  

0,8-0,9 

1,3-1,5 

1,1-1,3 

1,0-1,2 

200-320 

Átlagos kitavaszodás esetén: először 

a kifejtőborsót, majd az érzékenyebb 

velőborsót kell elvetni 

  

Gyors, átmenet nélküli kitavaszodás 

esetén először a velőborsót, majd 

utána a kevésbé érzékeny kifejtő-

borsó kell elvetni 

  

Növényvédelme 

A borsó betegségei 

A borsó vírusbetegségei 

Borsó enációs mozaik  

A borsó baktériumbetegségei 

Baktériumos zsírfoltosság és hervadás  

A borsó gombabetegségei 

Borsóragya  

Borsórozsda  

Borsólisztharmat  

  



Borsóperonoszpóra  

Fuzáriumos tőhervadás  
  

A borsó kártevői 
A borsót korai vetésideje miatt a talajlakó kártevők csak fejlettebb fenofázisban károsítják. 

A fiatal növényeket kelés után a csipkéző barkók közül a sávos csipkéző barkó  és a borsó 

csipkéző barkó károsítja.  

Borsó tripsz  
Zöldborsó-levéltetű  

Magyarországon általánosan elterjedt faj. Több pillangósvirágú növényen is károsít, így 

megtalálható lucernán, somkórón és lóherén is. 

Károsítás: Tavasz végén, nyár elején a borsó fiatal hajtásain szívogatnak, melynek 

következtében a hajtásvég torzul, sárgul, majd elszárad. A virágok szintén torzulnak, a 

maghozam csökken. 

Védekezési lehetőségek: Tömeges betelepülés esetén vegyszeres védekezés indokolt 

felszívódó rovarölő szerekkel, amit szükség szerint meg kell ismételni. 

Borsózsizsik   

Évente mintegy 10% termésveszteséget okoz, de egyes évjáratokban nagy károkat okozhat. 

Vetőmagtermesztésben különösen nagy kárt okoz a magvak csírázóképességének 

csökkentésével. 

Károsítás: Fő kártevő a lárva, mely a magok belsejében károsít. A hüvelybe a kikelt lárva 

tűhegynyi nyíláson keresztül hatol be. A lárva kártétele cséplés után válik láthatóvá a száraz 

borsón, a szemen 2-3 mm átmérőjű kerek lyuk jelzi, hogy a magban kifejlett imágó hol hagyta 

el fejlődési helyét. 

Védekezési lehetőségek: a szármaradványokat meg kell semmisíteni vagy mélyen a talajba 

forgatni betakarítást követően minél hamarabb. A betárolt terményt zsizsikteleníteni kell, 

kisebb tételben hőkezeléssel, nagyobb tételben gázosítással. 

Borsóormányos  
Borsómoly  

Akácmoly   

Bagolylepke hernyók  

 Gyapottok bagolylepke  hernyójának kártétele. 

A borsó gyomnövényei 
A borsó kora tavaszi vetése alapvetően meghatározza a gyomösszetételt. A szikfűfélék, a 

pipitérfajok, a pipacs, és a ragadós galaj tömeges megjelenése okozhat komoly gondot, ezek a 

fajok a borsóval együtt csíráznak. 

A gyomosodás a későbbiekben a borsó alsó leveleinek leszáradása után indul meg ismételten. 

Megkésett betakarításnál a területet teljesen elboríthatják a T4-es gyomok, melyek kifejlődve 

akadályozzák a betakarítást és a terményt szennyezik. Gyakori a fehér libatop, a szőrös 

disznóparéj és a kakaslábfű.  

Betakarítása 
A borsó betakarítása egymenetben, borsó adapterrel felszerelt kombájnnal történik 

(ügyelni kell a gumi verőléc használatára és a száremelő helyes beállítására, a dob 

fordulatszáma 450-550 között legyen). Lényeges, hogy a kombájn követni tudja a talajfelszín 

esetleges változásait, ezért a jó talajkopírozó képesség nagyon fontos. Jól beállított kombájn 

esetén a betakarítási veszteség nem éri el a 9 %-ot. 

A borsó akkor tekinthető betakarításra alkalmasnak, ha a levelek elsárgultak, az alsó hüvelyek 

megsárgultak vagy megbarnultak, a hüvelyekben lévő magvak teljesen kifejlődtek, kemények, 

a legfelső - kevésbé érett - hüvelyekben lévő magvak körömmel éppen csak benyomhatóak. A 



borsó betakarítása 16-18 %-os nedvességtartalom mellett, általában július elején kezdhető 

meg. 

A hántolásra termesztett kifejtőborsóknál a zöld- és sárga magszínű fajták esetében eltérő a 

betakarítás optimális ideje. A sárga magvú fajták az érési időszak végén, a teljes éréskor 

színeződnek legszebben, ezért ezeket egy kicsit késleltetve kell betakarítani. A zöld magvú 

kifejtő borsó fajták megkésett betakarítás esetén elveszítik csillogó zöld színüket (sárgászöld 

színt vehetnek fel), ezért az optimális betakarítási idejük valamivel korábbi időpontra tehető. 

  



15.tétel 

Ismertesse a szója termesztéstechnológiáját! Válaszában térjen ki a talaj előkészítésre, 

tápanyagellátásra, vetésre, növényápolásra és betakarításra 

 

Vetésváltás 
A szója nem igényes az előveteménnyel szemben, amennyiben a kívánatos tulajdonságokkal 

rendelkező talajon termesztik (jó tápanyag- és vízgazdálkodású, könnyen felmelegedő 

talajok), a talajművelések időben és jó minőségben kerülnek elvégzésre, valamint 

tápanyagigénye kielégítésre kerül, egyaránt jó elővetemények számára a kalászos és a kapás 

növények is. 

- Napraforgó nem lehet előveteménye a szójának a közös betegségek (fehérpenész) miatt, 

valamint a vegyszerekkel szemben rezisztens vagy toleráns gyomfajok fokozott 

felszaporodása miatt.  

- A szója négy év múlva kerülhet vissza a területre (egyébként a betegségek fokozottan 

léphetnek fel, a nehezen irtható gyomnövények is felszaporodhatnak, valamint a 

gümőképződés is gátolt lehet). 

- Rossz elővetemények a szója számára a takarmánycirkok és a cukorrépa. 

Legjobb előveteménye a szójának az őszi kalászosok: őszi búza, őszi árpa, valamint 

a silókukorica és az őszi káposztarepce. 

Közepes előveteménynek ítélhető a kukorica és a burgonya  

Tápanyagellátás 
A szója számára szükséges műtrágya hatóanyagok meghatározásánál figyelembe kell venni, 

hogy megfelelő termésnagyság eléréséhez a szója számára is kellő mennyiségben kell 

biztosítani a szükséges tápanyagokat, valamint azt, hogy a szója nitrogén-gyűjtő növény, tehát 

a gyökerein található gümőkben lévő nitrogén-gyűjtő baktériumok fedezik számára a 

szükséges nitrogén-mennyiség kb. 40 %-át a légköri nitrogén megkötésével. A tápanyag-

mennyiségek kiszámításakor figyelembe kell venni a talaj tápanyag-szolgáltató képessége 

mellett az elérhető termésszintet is. 

A szója fajlagos tápanyagigénye A kijuttatott trágyaadagok (hatóanyag): 

100 kg fő- és melléktermék képzéséhez: 

Nitrogén: 6 kg/100 kg 50-70 kg/ha 

P2O5: 4 kg/100 kg 70-80 kg/ha 

K2O: 4 kg/100 kg 80-100 kg/ha 

CaO: 2,3 kg/100 kg 

A foszfor- és kálium-műtrágyák kijuttatási ideje az őszi alap talajművelés, a nitrogén 

műtrágyát - különösen jobb minőségű talajokon - elegendő tavasszal a magágy készítés előtt 

kiadni. 

A szója fajlagos tápanyagigényéhez képest kevesebb nitrogént igényel a gyökérgümők 

nitrogén-kötése miatt. A fejlődés kezdeti szakaszában - amikor még kevés a nitrogéngyűjtő 

baktériumok egyedszáma, illetve még nem kezdik meg tevékenységüket - igényli a talaj 

könnyel felvehető nitrogén-készletét. Nagyobb nitrogén-mennyiség kijuttatása viszont 

csökkenti a gümők nitrogén-kötését. 

A szója fajlagos foszfor-igénye magas, felvétele folyamatosan növekszik a tenyészidő végéig. 

A felvétel maximális mértékét a hüvelykötés - szemtelítődés időszakában éri el. A foszfor 

nehezen mozog a talajban, hosszabb időt vesz igénybe a feltáródása (átalakulása felvehető 

formába), ezért is javasolható a foszfor-műtrágya egy adagban történő őszi kijuttatása és az 

alaptalaj-műveléssel történő bedolgozása, így a téli félév során elegendő idő áll rendelkezésre 

a felvehető formába történő átalakuláshoz a téli csapadék hatására. 

A szója kálium felvétele a vegetatív fázisban a legnagyobb, fokozatosan csökken mértéke a 

generatív fejlődési szakaszban, az érés idejére teljesen megszűnik felvétele, a magba is 



lényegesen kevesebb kálium épül be, mint foszfor. A kálium-műtrágya kijuttatási ideje 

szintén az őszi alaptalaj-művelés. Az optimális mennyiségű kálium növeli a növények 

vízháztartási tulajdonságát, aszálytűrését, csökkenti a fogékonyságot a betegségekkel 

szemben. 

A szója terméstöbblettel reagál a mésztrágyázásra. 

A mikroelemek közül a réz- és cinkhiány pótlásával szintén növelhető a termés nagysága és 

javítható a termés minősége. 

A szerves trágya nagyon gyomosít, a szója tágabb sortávolsága miatt sem célszerű 

kijuttatása. 

Szójaoltás 

A szója oltása (a nitrogén gyűjtő baktérium felvitele a vetőmagra) ott szükséges, 

Magyarországon, ahol még nem termesztettek szóját, így ez a baktérium nem tudott 

elszaporodni a talajban. Azokon a területeken ahol rendszeresen folyik szója termesztés és a 

baktériumok már elszaporodtak, elhagyható a szója oltás. 

 

Talajművelés 

 

A szója igényli a talaj mélyművelését, valamint a jó minőségben elkészített magágyat.   

Korán lekerülő elővetemények (őszi búza) betakarítása után a tarlóhántást azonnal el kell 

végezni tárcsával és gyűrűshengerrel lezárni. A hántott tarló szükség szerinti ápolásával 

(tárcsázás mindig néhány cm-rel mélyebben, zárás hengerrel) a talaj egyre mélyebb rétegben 

történő beéredése mellett gyomirtást is végzünk, az átnedvesedett talaj csírázásra serkenti a 

gyomnövényeket, ezeket a tárcsával elpusztítjuk. A jó minőségben elvégzett tarlóhántás és 

ápolás után megfelelő nedvességi állapotú (kellően nyirkos) lesz a talaj az alap talajművelés - 

szántás - elvégzéséhez. 

A szántást 30-35 cm mélységben kell elvégezni, az időben végzett szántást le kell zárni, el 

kell munkálni még a tél beállta előtt (a szélsőségesen kötött, ill. laza, valamint erózióra 

hajlamos talajok kivételével). Energiatakarékossági okokból - ill. ha a mélyebb szántással 

nem kívánatos tulajdonságú talajrészeket hozna felszínre az eke - az alaptalaj-művelés 

sekélyebb szántás (18-22 cm) és lazítás (40-50 cm mélységben) kombinációjával is 

megoldható. 

Későn lekerülő elővetemények (kukorica) betakarítása után a visszamaradó 

nagymennyiségű szármaradványt aprítás, zúzásszántást. után azonnal be kell keverni 

nehéztárcsával a talajba, és el kell végezni a 

Az ősszel kellően elmunkált talajokon tavasszal jó minőségben tudjuk a magágyat 

előkészíteni, eszköze lehet az ásóborona, a kombinátor. 

Vetés 
A szója csírázásához 8-9 oC-os hőmérsékletet igényel a talaj felső 8-10 cm-es rétegében, de 

az optimális csírázási hőmérséklete ennél magasabb: az erőteljes, egyöntetű gyors kelésre 15-

16 oC-os hőmérséklet mellett számíthatunk (8 oC-os talajhőmérséklet mellett 22 napot, 16 oC-

os talajhőmérséklet esetén pedig 8 napot vesz igénybe a szója a csírázása). A mag a saját 

tömegének 60-80 %-át kitevő vizet vesz fel. A szója vetésének ideje április utolsó dekádja, 

nem szabad korán vetni az egyöntetű kelés, gyors fejlődés érdekében. Amennyiben a vetést 

követően tartós lehűlés következik be, a vetéstől kelésig tartó időszak jelentősen 

meghosszabbodhat, a talajban sokáig elfekvő magokat, ill. a fejletlen, legyengült növényeknél 

csírakori betegségek léphetnek fel, megnövekedhet a kipusztulás. 

A szóját 45 cm-es sortávolságra kell vetni, a tőtávolság pedig 4-5 cm, így a rendelkezésre 

álló a tenyészterület megfelel a növény biológiai igényének. 

Az alkalmazott vetésmélység 3-5 cm legyen, de a vetésmélység meghatározásánál a 

figyelembe kell venni a következőket: 



- A szója epigeikus csírázású, ez azt jelenti, hogy felhozza sziklevelét a talajból, ezért nem 

szabad túl mélyen vetni. Mélyebb vetés esetén a kelés nagyon elhúzódik. 

- A vetésmélységet befolyásolja a talaj nedvességi állapota is: kellően nedves, aprómorzsás 

szerkezetű talaj esetén elegendő a 3-4 cm-es, míg szárazabb talajállapot esetén 4-5 cm-es 

legyen a vetésmélység. 

- Kötött talajon sekélyebben, míg lazább szerkezetű talaj esetén mélyebben történjen a vetés. 

A szóját 450-550 ezer/ha csíraszámmal kell vetni, ezermagtömegtől függően 90-110 kg/ha a 

szükséges vetőmagmennyiség. 

A szója vetési útmutatója 
  

Megnevezés Adatok Megjegyzés 

Vetési idő 

Sortávolság, cm 

Tőtávolság, cm 

Vetésmélység, cm 

Csíraszám, ezer/ha 

Vetőmagmennyiség, kg/ha 

IV. 20-30 

45 

4-5 

3-5  

450-550 

90-110 

Minimum 8-9 oC-os talajhőmérséklet 

Epigeikus csirázású (felhozza a 

sziklevelet) 

Növényvédelme 

A szója betegségei 

A szója vírusbetegségei 

Szójamozaik  
Baktériumos barna levélfoltosság  

A szója gombabetegségei  
Szója antraknózis  

Szójaperonoszpóra  

Fehérpenészes szárrothadás  

Hamuszürke szárkorhadás  

Diaportés szárfoltosság és szárrák  

Szójafuzáriózis  

A szója kártevői  
A borsó kártevői közül a csipkéző barkók a szója állományokban is érzékeny károkat 

okozhatnak. A talajlakó kártevők közül a drótférgek károsítása erőteljesebb lehet, mint a 

borsónál a későbbi vetés, így a melegebb talaj miatt. A szóján a lombrágó hernyók 

okozhatnak nagy kárt.  

A szója gyomnövényei 
A szójavetések gyomnövényzete hasonlít a tavaszi kapásoknál tapasztalható 

gyomösszetételhez. A kakaslábfű és a muhar-fajok gyakoriak a szójában. Kiemelkedők a 

kétszikűek közül a libatop-fajok és a disznóparéj-félék. Nehezen irthatóak azonban a 

melegigényes, mélyről is csírázó gyomok, mint a parlagfű, a szerbtövisfajok , a selyemmályva  

Az évelő kétszikűek közül a mezei aszat  

 

Betakarítása 

 

A korai érésidejű fajták augusztus végén, szeptember elején, a Magyarországon 

termesztett középérésű fajták pedig szeptember közepén, végén érnek. A legtöbb fajta érés 

idejére lehullajtja leveleit. 



Érés idejére a csúcsi fürtön képződött hüvelyekben a magvak teljesen kifejlődnek, fajtára 

jellemző színűek lesznek, a hüvelyek varrata ütésre pattanásszerűen szétnyílik, a mag 

nedvességtartalma 16-18 %. A szója betakarítását legkevesebb veszteséggel a magok 16-18 

%-os nedvességtartalma mellett végezhetjük el. A túlérett szója csak veszteséggel és 

magsérülésekkel takarítható be. 

Szükség esetén az érés meggyorsítása és a gyomok leszárítása érdekében különböző 

állományszárító vegyszereket juttathatunk ki.  

A szóját egymenetes gabonakombájnnal kell betakarítani. A kombájnt át kell alakítani a 

minél kevesebb betakarítási veszteség érdekében (flexilis adapter, a talajkopírozó szerkezet 

lehetővé teszi az alacsony vágási magasság betartását és a talajfelszín kisebb 

egyenetlenségeinek követését). A kombájn haladási sebessége ne haladja meg a 4-5 km/h-t, a 

cséplődob optimális fordulatszáma 550-600 legyen percenként. A dob és a kosár közötti 

hézagot be kell állítani a mag méretének megfelelően. 

Betakarítás után az előtisztítás során el kell távolítani a hüvely- és szármaradványokat. A 

szóját a magas olajtartalma miatt 8-10 % szemnedvesség-tartalom mellett kell tárolni, 

magasabb nedvességtartalom mellett az olaj megromlik, avasodik. Amennyiben a mag 

nedvességtartalma ennél magasabb, szárítani szükséges. 

  



16. tétel 

Ismertesse a burgonya termesztéstechnológiáját! Válaszában térjen ki a talaj 

előkészítésre, tápanyag utánpótlásra, tápanyagellátásra, vetésre, növényápolásra és 

betakarításra! 

 

Vetésváltás 
A burgonya nem igényes az előveteményekkel szemben, a növényi sorrendbe jól 

beilleszthető. A burgonya négy évente egyszer kerülhet vissza ugyanarra a területre, az ennél 

rövidebb várakozási idő terméscsökkenést okozhat (megnőhet a fuzáriumos hervadás, 

varasodás és Rhizoktóniás megbetegedés esélye).  

A burgonya számára jó elővetemény az őszi búza, őszi árpa, repce (homoktalajon a rozs).  

Közepes előveteményei a silókukorica és a csalamádé kukorica.  

Rossz előveteményei a talaj vízkészletét kihasználó takarmánycirok, cukorrépa,  

a lucerna és borsó (fokozott fuzárium fertőzés).  

Nem kedvező előveteményként a sok tápanyagot visszahagyó növény sem (hüvelyesek, 

pillangósok),  

Tilos burgonya előtt termeszteni az azonos családba (burgonyafélék: Solanaceae) tartozó más 

növényfajt (dohány, paradicsom, paprika, tojásgyümölcs). 

A gyakorlatban a burgonyát két kalászos között termesztik. 

Tápanyagellátás 
A burgonya tápanyagigényes növény, csak akkor képes az elvárt nagyságú termés 

előállítására, ha a tenyészidő folyamán a mindenkori igényének megfelelően rendelkezésére 

áll a szükséges, könnyen felvehető tápanyag és víz.  

A burgonya fajlagos tápanyagigénye                             javasolt trágyaadagok (hatóanyag): 

100 kg fő- és melléktermék képzéséhez: 

Nitrogén: 0,45-0,50 kg/100 kg                                           150-160 (200) kg/ha 

P2O5: 0,20-0,23 kg/100 kg                                                 70-80 kg/ha 

K2O: 0,80-1,00 kg/100 kg                                                  200-400 kg/ha 

MgO: 0,10-0,15 kg/100 kg                         savanyú talajon: 60-80 kg/ha 

A nitrogén műtrágyát két részletben megosztva (30 % ősszel, 70 % tavasszal) kell kijuttatni. 

A nitrogén mozgékony elem, könnyen lemosódik a talaj mélyebb rétegeibe, szennyezve a 

talajvizet, környezetet. 

A foszfor és kálium műtrágyák kijuttatási ideje az ősz, egy adagban történik a P-műtrágya 

kiszórása. Homoktalajon a K-műtrágyát meg lehet osztani: 80 % ősszel, 20 % tavasszal. 

A nitrogén a fehérjék igen fontos alkotórésze, nélkülözhetetlen szerepe van a növények 

növekedésében, fejlődésében, összességében a termés nagyságának kialakulásában. A 

helyesen kijuttatott nitrogén elősegíti a burgonya lombozatának korai és gyors kifejlődését, a 

sorok záródását.  

A túlzott mennyiségű nitrogén késlelteti a gumókötést (különösen korai betakarítási cél esetén 

káros), a tenyészidő meghosszabbodik (későbbi betakarítás, vírusoknak való kitettség 

növekedik). Az egyoldalú és túlzott N-ellátás a betegségek iránti fogékonyság növelése 

mellett rontja a burgonya minőségét és eltarthatóságát is. 

A foszfor kisebb termésnövelő hatással rendelkezik, mint a nitrogén, a gyökerek kezdeti 

fejlődésére, a gumók kialakulására és méreteloszlására, valamint eltarthatóságára gyakorol 

kedvező hatást. A foszfor hiánya esetén a növényállomány sötétzöld színű, a növények 

visszamaradnak a fejlődésben. A burgonya gyengébb gyökérzete következtében nehezebben 

tudja felvenni a foszfort, ezért a P-műtrágyát úgy kell kijuttatni, hogy a gyökérzónában 

elegendő mennyiségű könnyen felvehető foszfor álljon rendelkezésére. 

A burgonya kálium-igényes növény. A káliumnak elsődleges szerepe van a szénhidrát 

anyagcserében. A káliummal jól ellátott burgonya ellenállóbbá válik a betegségekkel 



szemben, javul a vízgazdálkodása. A kálium kis mértékben növeli a termés mennyiségét és 

minőségét is. A klór-tartalmú kálium-műtrágyák károsíthatják a burgonyát, csökkenthetik a 

termés nagyságát, javasolható a szulfát-tartalmú műtrágyák (K2SO4) kijuttatása. Az őszi 

mélyművelés előtt kijuttatott KCl-műtrágya (kálium-klorid) károsító hatása enyhébb. 

A mikroelemek közül a bór (B), réz (Cu), cink (Zn), molibdén (Mo), és mangán (Mn) bár 

kis mennyiségben, de szükségesek a burgonya anyagcseréjéhez.  

Szervestrágyázás: A burgonya meghálálja az istállótrágyázást. Segíti a kedvező 

talajszerkezet kialakulását, főleg kötöttebb talajokon javul a talaj szellőzöttsége, tápanyag- és 

vízgazdálkodása, növekszik a talaj szervesanyag-tartalma, kedvezőbben alakul a talaj 

kémhatása. A nitrogénen, foszforon és káliumon kívül kalciumot, magnéziumot, különböző 

nyomelemeket, mikroelemeket és növekedést serkentő anyagokat is tartalmaz, ezáltal nő a 

talaj biológiai tevékenysége. Istállótrágya kijuttatásával növelhetjük a burgonya 

termésmennyiségét. Az istállótrágya szokásos adagja 20-35 t/ha. 

Talajművelés 
A burgonya laza szerkezetű, légjárható, 30-35 cm mélységig megmunkált, rögmentes 

ültetőágyat igényel, ez megkönnyíti az ültető- és betakarítógépek munkáját is. A 

burgonyának viszonylag gyenge, fejletlen a gyökérrendszere, ezért már a talaj felső rétegének 

kedvezőtlen állapota is jelentős terméscsökkenést okozhat. A tömörödött, kellően fel nem 

lazított talaj nemcsak a termés nagyságát csökkenti, hanem a gumók is deformálódhatnak, a 

héj parásodása is zavart szenvedhet, ami rontja az eltarthatóságot. 

Korán betakarítható, kevés szármaradványt visszahagyó elővetemények (őszi 

búza) után az első talajmunka a tarlóhántás, amit hengerrel (általában gyűrűshenger) a 

talajnedvesség megőrzése érdekében zárni kell. A tarló ápolását szükség szerint két-

háromszor szükséges elvégezni, még a gyomnövények virágzása előtt, fokozatosan növelve a 

mélységet. 

Az alapművelés kétféleképpen végezhető. A burgonya igényli a mélyművelést ezért 

talajművelési rendszerének alapja az őszi szántás, ami 30-35 cm mélységű legyen lehetőség 

szerint. Amennyiben 40-50 cm középmély, ill. 60-70 cm mélylazítást is végzünk, úgy 

elegendő a 25-27 cm-es szántás. Az őszi szántást még az ősszel le kell zárni, ill. durván el 

kell munkálni (kivéve az erózióra hajlamos lejtős területeket). 

A tavaszi talajmunkákat úgy kell végezni, hogy a talaj nedvességtartalmát megőrizzük, a 

talajt minél kevésbé mozgassuk meg (tavasszal tilos a tárcsa használata). A burgonya kb. 15 

cm mélységű, rögmentes ültető ágyat igényel, ezt ásóboronával, kombinátorral tudjuk 

elkészíteni. Követelmény, hogy az ültetőágy 5 cm-nél nagyobb átmérőjű rögöket ne 

tartalmazzon, a 2-5 cm átmérőjű frakciók aránya is 5 % alatt legyen. 

Ültetés 
A sikeres burgonyatermesztés elengedhetetlen feltétele az egészséges, jó minőségű, nagy 

biológiai értékű vetőgumó. A burgonya ültetését akkor lehet elkezdeni, ha 

a talaj hőmérséklete a 10-12 cm-es mélységben eléri a 7-8 oC-ot. A burgonyát olyan mélyre 

szabad ültetni, hogy a gumó felső része éppen az eredeti talajfelszín alatt helyezkedjen el. 

A burgonya sortávolsága 75 cm. Egy hektár területre a kiültetendő gumószám áruburgonya 

termesztés esetén 50-55 ezer/ha, ez kb. 2,5-3,0 t/ha vetőgumó mennyiséget jelent. 

A burgonya ültetése a régebbi hagyományos kapa utáni kézi, ill. eke utáni vagy barázdás 

ültetés után nagyüzemben gépi ültetőgépekkel történik. 

  



Az áruburgonya ültetési útmutatója 
  

Megnevezés Adatok Megjegyzés 

Ültetési idő: 

Sortávolság (cm): 

Tőtávolság (cm): 

Ültetési mélység (cm): 

Tőszám (ezer/ha): 

Gumómennyiség (t/ha) 

III. 25-IV. 20. 

75 

25-26 

3-4 

50-55 

2,5-3,0 

Talaj hőmérséklete érje el a 10-12 cm-es 

mélységben a 7-8 oC-ot 

Bakhátkészítés 
A burgonyát bakhátasan termesztjük, a gumóknak pontosan a bakhát középvonalában kell 

elhelyezkedniük, különben nem tudjuk elkerülni a későbbi taposási károkból, a bakhát 

kopásából eredő gumósérüléseket, a felszínre kerülés miatti gumózöldüléseket. Gépi ültetés 

esetén a takarótárcsák forgatásával készítjük el rögtön az ültetés után az elsődleges 

(primer) bakhátat, ez kb. 5 cm magasságban takarja el a burgonyagumót. 

A másodlagos (szekunder) bakhát kialakítására akkor kerül sor, amikor a burgonya hajtása 

néhány cm-re megközelítette a bakhát tetejét, nem szabad megvárni, hogy a hajtások a 

felszínre kerüljenek.  

  

Töltögetés 
A burgonyatermesztés során nagyon fontos munkaművelet a töltögetés, ez elősegíti a 

gumókötést, valamint megakadályozza, hogy a burgonya szára túlzott mértékben elterüljön.  

  

Növényvédelme 

A burgonya betegségei 

A burgonya élettani betegségei 
Gumózöldülés akkor fordul elő, ha a fejlődő burgonyagumó napfénnyel érintkezik, így abban 

klorofill képződik. Ezeket a gumókat étkezésre és takarmányozásra alkaloid tartalmuk miatt 

nem szabad felhasználni. 

  

A burgonya vírusbetegségei 

Burgonya levélsodródás  

Burgonya vonalas betegség  

A burgonya baktériumos betegségei 
Baktériumos szártő- és nedves gumórothadás  

Sugárgombás varasodás  

Burgonya baktériumos hervadása és barna rothadása  

A burgonya gombabetegségei 

Burgonyavész  

A betegség tünetei: A levelek csúcsától kiindulva vizenyős, sárgásbarna foltok jelennek meg, 

melyek gyorsan növekednek és beszáradnak. A barna és sárga részek határán a levél fonákon 

fehér színű penészbevonat jelenik meg magas légköri páratartalomnál. Súlyos esetben a 

lombvesztés teljes lehet. A kórokozó a gumót is fertőzi, azon szürke, besüppedt később 

ráncosodó foltok jelennek meg, a fertőzött folt alatt a gumóhús rozsdabarnára színeződik. 

Védekezési lehetőségek: Az agrotechnikai védekezési módok közül fontos a nitrogéntúlsúly 

kerülése, a megfelelő tőszám beállítása és az egészséges vetőgumók ültetése. A vegyi 



védekezésre kontakt és felszívódó hatású gombaölő szereket lehet alkalmazni, az időjárási 

viszonyok alapján végzett előrejelzésre alapozva. 

  

Burgonyahimlő  
Fuzáriumos tőhervadás és gumórothadás  

Verticilliumos  
Alternáriás szárazfoltosság  

  

 A burgonya kártevői 

A talajlakó kártevők (pajorok, drótférgek) a nedves gumót előszeretettel károsítják, rajtuk 

odvas rágások láthatók. Rágásuk nyomán gyakran rothadás indul meg. 

  
Közönséges burgonya-fonálféreg  

Burgonyabogár  
Zöld őszibarack-levéltetű  

  

A burgonya gyomnövényei 
A burgonya gyomfaj összetétele eltér a többi kultúráétól. A burgonya gyomnövényzetére a 

melegigényes egynyári gyomok jellemzőek, mint pl. a disznóparéjfélék, a libatopfélék, a 

kakaslábfű, és a muharfélék. Az évelők közül ki kell emelni a mezei aszatot  és az apró 

szulákot.  

Betakarítása 
A burgonya akkor érett, ha levélzete és szára elszáradt, a gumóról dörzsöléssel nem 

távolítható el a héj. Néhány burgonyafajta esetében csak a levelek száradnak el, a szára zöld 

marad, de ez könnyen kihúzható a talajból, a gumók a sztólókról leválaszthatóak. A hazai téli 

tárolásra termesztett burgonyafajták szeptemberben (augusztus eleje - október közepe) érnek 

meg. A betakarítást száraz időben kell végezni, a sáros, földes burgonya amellett, hogy 

nehezebben szállítható, értékcsökkenést is jelent.  

Szártalanítás: A burgonya szártalanítását a betakarítás megkönnyítése mellett az is indokolja, 

hogy a levélen keresztül a vírusok is lejutnak a gumóba, a fitoftórával fertőzött lombozatról a 

talajba bemosott gombaspórák a gumókat is megfertőzheti. A szártalanítás ideje 2-3 héttel a 

betakarítás előtt van, ilyenkor még marad elegendő idő a gumók héjának parásodására, 

betakarításkor kevesebb lesz a gumósérülés. 

Mechanikai szárzúzás: szárzúzó géppel történik. 

Mechanikai-kémiai lombtalanítás: a szárzúzóra szerelt permetezővel oldható meg a 

vegyszeres lombtalanítószer kijuttatása. 

Kémiai lombtalanítás: a lombozat gyors elpusztítása kémiai lombtalanító anyagokkal. 

Levélperzselés: A perzseléssel történő lombtalanítás önállóan is és mechanikai 

szártalanítással kombinálva is alkalmazható. 

A betakarítást úgy kell elvégezni, hogy a gumók sérülés-, rög-, kő- és szármaradvány-

mentesen az anyagumó és beteg gumók nélkül kerüljenek a tárolóba. Lényeges, hogy a 

betakarítás minél kevesebb veszteséggel történjen. A laza szerkezetű talajt a betakarítógép 

könnyebben átrostálja, mint a rögös, kötött, köves talajt.  

Az időben elvégzett sikeres szártalanítás esetén a betakarítás idejére a gumók beérnek, a 

sztólókról könnyen leválnak. Áruburgonya esetén a gumósérülések csökkentése érdekében a 

betakarításkori talajhőmérséklet 8 oC legyen. A gumiabroncsok szélessége ne haladja meg a 

25 cm-t, ekkor a kerekek nem roncsolják és nem nyomják ki a bakhátból a gumókat. A 

betakarítógépekről a pótkocsikra történő ürítéskor a gumók esési magassága ne haladja meg 

a 30-40 cm-t, előnyös esés gátlók beiktatása. A betakarítógép beállításakor arra kell figyelni, 

hogy a gép után minél kevesebb gumó maradjon a talajban.  



17. tétel 

Ismertesse a napraforgó termesztéstechnológiáját! Válaszában térjen ki a 

talajelőkészítésre, tápanyagellátásra, vetésre, növényápolásra és betakarításra! 

 

Vetésváltás 
A napraforgó, a betegségek iránti fogékonysága következtében, nagyon igényes a 

vetésváltással szemben. Az önmaga utáni termesztést nem bírja, 5-7 évet kell várni, hogy az 

adott területre visszakerülhessen.  

Legjobb előveteményei a kalászos gabonák (őszi búza, őszi árpa, tavaszi árpa, tritikále, 

rozs).  

Közepes elővetemény a silókukorica. Amennyiben szemes kukorica az elővetemény, 

célszerű korai éréscsoportút választani, a szármaradványok felaprítása után szükséges a 

szántást elvégezni. 

Előveteménye ne legyen hüvelyes vagy pillangós virágú szálas takarmánynövény (a 

nitrogén-gyűjtés miatt hajlamosítják a napraforgót a gombás megbetegedésekre). 

A cukorrépa és burgonya betakarítása után visszamaradó lédús gyökér- és 

gumómaradványok fertőző gócokként a következő évi napraforgó állomány megbetegedését 

okozhatják. 

A repce, dohány, kender, len, paradicsom és paprika után két év kihagyás célszerű, mivel 

a fehérpenész ezeknek is gyakran előforduló betegsége, az utánuk következő napraforgó 

fokozottan veszélyeztetetté válna. 

  

Tápanyagellátás 
A napraforgó mélyrehatoló, erőteljes gyökérzete következtében jól hasznosítja a talaj 

tápanyag-készletét, kisebb műtrágya mennyiséggel is megfelelő termést ad.  

A napraforgó fajlagos tápanyagigénye                       A kijuttatott trágyaadagok: 

           100 kg fő- és melléktermék képzéséhez: 

Nitrogén:          4,1 kg/100 kg                                                   30-80 kg/ha 

P2O5:                3,0 kg/100 kg                                                   40-90 kg/ha 

K2O:                7,0 kg/100 kg                                                   90-120 kg/ha 

CaO:                2,4 kg/100 kg 

MgO:               1,2 kg/100 kg 

  

A foszfor- és kálium-műtrágyákat egy adagban ősszel alapműtrágyaként, a nitrogén-

műtrágyát jó elővetemény után elegendő tavasszal, a vetés előtt kijuttatni és a magágy-

készítés során bedolgozni a talajba. Közepes elővetemény után a nitrogén-műtrágyát 

megoszthatjuk: ősszel 20-40 %, tavasszal magágykészítés előtt 60-80 %. 

A napraforgó esetében is a nitrogén növeli legnagyobb mértékben a termés nagyságát. A 

túlzott mennyiségű nitrogén egyrészt csökkenti a kaszatok olajtartalmát, másrészt fogékonnyá 

teszi a növényt a gombás megbetegedésekkel szemben, mindezek a termésnagyság jelentős 

mértékű csökkenését okozhatják. 

Foszfor hiányában csökken a kaszatok teltsége (csökken az elérhető termésnagyság), kisebb 

lesz az elérhető olajtartalom. 

A szükséges mennyiségben rendelkezésre álló kálium növeli a napraforgó szárazságtűrését 

(javul a növény vízháztartása, csökkenti a növény párologtatását, növeli a víz-visszatartó 

képességét, valamint a napraforgó ellenálló-képességét a gombás és baktériumos 

fertőzésekkel szemben. 

  

Talajművelés 



A napraforgó biológiai igényének a talaj mélyművelése és átlagosan elkészített 

magágy felel meg. A talajművelés megoldási lehetőségeit az elővetemény betakarítási ideje, a 

visszahagyott tarló- és szármaradványok mennyisége és a talaj tulajdonságai határozzák meg. 

Lényeges, hogy az előkészítő talajműveléseket és az alap-talajművelést minden elővetemény 

után úgy kell elvégezni, hogy tavaszra a talaj jó kultúrállapotú legyen, és raktározza a téli 

csapadékot. 

Amennyiben az ősz folyamán a szántást elmunkáltuk, tavasszal egy vagy két menetben 

kombinátorral tudjuk a megfelelő minőségű magágyat elkészíteni. 

  

Vetés 
A napraforgó igényli a jó minőségben elvégzett vetést, a vetés során elkövetett hibák a 

későbbiek során már nem hozhatók helyre. Vetésideje április közepe. A nagy olajtartalmú, 

igényesebb napraforgó vetése 8-12 oC-os talajhőmérséklet esetén, a kis olajtartalmú, 

kevésbé igényes fajták vetése már 7-8 oC-os talajhőmérséklet esetén elkezdhető. 

Nagy olajtartalmú hibrideket középkötött (csernozjom) talajon 4-7 cm, kötöttebb talajokon 3-

5 cm, laza (homok) talajokon 5-7 cm mélyen kell vetni. A kis olajtartalmú, kevésbé igényes 

fajták vetésmélysége 6-8 cm (ezeket főleg homoktalajokon termesztik). 

Az alkalmazott sortávolság a vetőgéptől függően 70-76 cm. Ez a kapás-sortávolság lehetővé 

teszi a tenyészidőben a sorközök mechanikai művelését, valamint az állomány mikroklímája 

is kedvezőbb lesz, csökken a gombás megbetegedés esélye. 

Jó talajokon lehetőség van nagyobb csíraszám alkalmazására (60 ezer/ha), kedvezőtlen 

termőhelyen a csíraszámot csökkenteni szükséges (csapadékszegény tél és tavasz esetén: 42 

ezer/ha; laza (homok) talajon 42-48 ezer/ha).  

A napraforgó vetési útmutatója 
  

Megnevezés Adatok Megjegyzés 

Vetési idő 

Sortávolság, cm 

Tőtávolság, cm 

Vetésmélység, cm 

Csíraszám, ezer/ha 

Vetőmag, kg/ha  

Április közepe, május eleje 

70 - 76,2 

25 - 30  

4 - 8 

40 – 60 

4 - 7 

Hibridek: 8-12 oC-os talajhőm. 

  fajták: 7-8 oC-os talajhőm. esetén. 

Nagy olajtartalmú napraforgó: 

  közvetlenül a kukorica vetése előtt 

Kis olajtartalmú napraforgó: 

  kukorica vetése előtt 1 héttel 

  

Növényvédelme 

A napraforgó gombabetegségei 
Napraforgó-peronoszpóra, Fehérpenészes szár- és tányérrothadás, Szürkepenészes szár- 

és tányérrothadás,  Diaportés szárfoltosság és –korhadás, Alternáriás levél- és 

szárfoltosság, Fekete szárfoltosság, Hamuszürke szárkorhadás és hervadás,   

Napraforgórozsda,  Napraforgó-lisztharmat,  Szeptóriás levélfoltosság  

  

A napraforgó kártevői 
A napraforgót a talajlakó kártevők (drótférgek, pajorok) nagymértékben károsíthatják. Kelés 

időszakában a fekete barkó  és a hegyesfarú barkó  rághatja meg a szikleveleket elsősorban 

száraz meleg tavaszokon. A rágcsálók közül a mezei nyúl és a mezei pocok  okozhat 

tarrágásával nagy károkat. A poloskák közül a lucernapoloska okozhat szívogatásával 

nagyobb szemveszteséget. 

  



Molyhos mezeipoloska,  Napraforgómoly, Sárga szilva-levéltetű  

  

A napraforgó gyomnövényzete 
Legnagyobb tömegben a vadrepce  és a repcsényretek, a muharfajok, a kakaslábfű, a pirók 

ujjasmuhar, a disznóparéjfélék, a libatopfélék  és a keserűfűfajok  találhatók meg. Az évelők 

sorában a fenyércirok, valamint az apró szulák és a mezei aszat  okozhat gondot. 

A napraforgóban a veszélyes, nehezen irtható fajok különösen nagy gondot okoznak, ezek 

közül is kiemelkedik a parlagfű. Itt kell megemlíteni a csattanó maszlagot  és a vadkendert. 

  

Betakarítása 
A napraforgó érésének kezdetét a tányér és a felső szárrész addigi citromsárga színének barna 

elszíneződése jelzi. Csökken a növény és a kaszatok nedvességtartalma, a tányér szélén 

elhelyezkedő pikkelylevelek törékennyé válnak. A napraforgó biológiailag érettnek a kaszat 

28-34 %nedvességtartalma mellett tekinthető (ekkor a tányér még 80-85 % víztartalmú). 

Betakarítása technikai érettségben kezdhető el, amikor a kaszatok 15-18 %, a felső szárrész 

és a tányér pedig 30-35 % víztartalommal rendelkeznek, ennél nagyobb nedvességtartalmú 

napraforgó nem teszi lehetővé a betakarítógép veszteségmentes üzemeltetését. 

A veszteségmentes betakarítás és a növényállomány egyenletes leszáradása különböző 

deszikkáló anyagok (érésgyorsítók, lombtalanító anyagok) kipermetezésével meggyorsítható.  

Az állományszárító vegyszerek kijuttatása utáni 5-7 nap múlva kezdhető meg a betakarítás, 

napraforgó adapterrel felszerelt arató cséplő gépekkel (kombájn). A kombájn vágószerkezete 

a 10-15 % nedvességtartalommal rendelkező napraforgó szár levágását hajtja végre a 

legkönnyebben. A napraforgó betakarításakor a cséplő és tisztítószerkezetet be kell állítani (a 

dob és a szelelő fordulatszámát, a cséplőrés méretét, a tisztítószerkezet rostáit). A napraforgó 

betakarítása során elkerülhetetlen, hogy a kicsépelt kaszatok közé tányér- és szártörmelék ne 

kerüljön, nagyon lényeges, hogy az előtisztítás során ezek eltávolításra kerüljenek. 

A nagy olajtartalmú napraforgó tárolása 6-8 % kaszatnedvesség mellett lehetséges. Az 

előtisztítás után a napraforgót általában szárítani szükséges, a szárító levegő hőmérséklete 

maximum 70 °C lehet. A napraforgó szárítását 10 % alatti kaszatnedvesség-tartalomig kell 

végezni, a túlszárítás hatására a kaszat törékennyé válik, a héjsérülések következtében nő a 

veszteség. 

  



18. tétel 

Ismertesse az őszi káposztarepce termesztéstechnológiáját! Válaszában térjen ki a 

talajelőkészítésre, tápanyagellátásra, vetésre, növényáőolásra és betakarításra! 

 

Vetésváltás 
A repce nem kifejezetten igényes az előveteménnyel szemben. A repcének és az előtte 

termesztett növénynek nem lehet közös betegsége, kártevője. 

Mindezen követelményeknek a kalászos gabonák felelnek meg, ezek közül is az őszi árpa és 

az őszi búza számít a repce legjobb előveteményének.  

A tavaszi árpa szintén jó előveteménynek ítélhető. Megfelelő előveteménye lehet még a 

repcének a nyáron betakarításra kerülő burgonya és az olajlen, valamint az egynyári 

tömegtakarmányok. 

Nem megfelelőek a repce számára a keresztesvirágú növények, a szántóföldi 

zöldségnövények, ill. az olyan növények, amelyek nagymennyiségű szármaradványt hagynak 

vissza a területen, és betakarításuk július 30-a után történik. 

A repce önmaga után 4 év múlva kerülhet vissza a területre. Figyelni kell az előző évi 

repcetábláktól való távolságra is, mert a kártevők és a betegségek átterjedhetnek. 

  

Tápanyagellátás 
A repce gyors fejlődéséhez igényli a talaj felső 5-15 cm-es rétegéből a könnyen felvehető 

tápanyagokat. A repcének tavasszal is jelentős a tápanyagszükséglete (tavaszi 

regenerálódásához nitrogént igényel).  

A repce fajlagos tápanyagigénye                   A kijuttatott trágyaadagok: 

       100 kg fő- és melléktermék képzéséhez: 

Nitrogén:          5,5 kg/100 kg                                       140-200 kg/ha 

P2O5:                3,5 kg/100 kg                                       80-120 kg/ha 

K2O:                4,3 kg/100 kg                                       100-150 kg/ha 

CaO:                5,0 kg/100 kg 

MgO:               1,0 kg/100 kg 

A repce meghálálja a kijuttatott szervestrágyát, de ma inkább műtrágyával elégítik ki 

tápanyagigényét. 

A foszfor- és kálium-műtrágyák kijuttatási ideje a nyári alap talajművelés (szántás), a nitrogén 

kijuttatása megosztva történik: 0-30 % ősszel, 50-60 % télvégén (tavaszi gyors fejlődéshez), 

25-35 % szárbaindulás-zöldbimbós állapotban (elágazódások növelése). 

A nitrogén hiánya esetén a levelek sárgás színűek lesznek, főleg tavasszal a fiatal leveleken 

jelentkezhetnek a tünetek. A N-felvétele tavasszal egyenletesen nő egészen a virágzás idejéig, 

a nitrogén-igény a maximális mennyiségét a virágzás idején éri el, ezután már visszaesik 

felvétele. A túlzott mennyiségű nitrogén műtrágya hatására csökkenhet az olajtartalom és 

növekedhet a fehérjetartalom.  

A foszfornak van legnagyobb hatása a növény növekedésére, az elágazódások számára és a 

becőkben lévő magszámra. A foszfor segíti a növény gyökeresedését, javítja a télállóságot és 

mérsékli a betegségekkel szembeni fogékonyságot. A foszfor felvétele a virágzás idején éri el 

maximális nagyságát, virágzás után a levélben és szárban található foszfor nagyrésze 

átvándorol a becőbe és a magba. Foszforhiány esetén a növény sötétzöld színű lesz, a 

fejlődésében visszamarad. 

A kálium javítja a repce télállóságát, növeli a betegségekkel szembeni ellenálló képességet, 

elősegíti a levelek, hajtások képződését.  

  

Talajművelés 



A repcetermesztés sikerességét az igen gondos talajműveléssel, a vetés idejére kertszerűen 

elmunkált magágy készítéssel lehet megalapozni. A repce augusztus végi, szeptember elejei 

vetésideje miatt viszonylag elég rövid idő áll rendelkezésre az előkészítő- és az alap 

talajművelés végrehajtására, valamint nagyon sok évben a talajművelések idején (nyár) 

kedvezőtlenek az időjárási feltételek (kevés csapadék, szárazság), és a talajban is kevés 

nedvesség marad az elővetemény betakarítása után (száraz talajon nehéz megfelelő minőségű 

talajmunkát végezni). 

A repce biológiai igényét a középmélyen végzett alapművelés és a kiváló minőségű 

magágy elégíti ki.  

Július végén, augusztus elején következik az alapművelés (ekével középmélyszántás, vagy 

energia- és költségmegtakarítás miatt a sekélyebb szántás kombinálása lazítással). A szántás 

zárása nehézfogas és gyűrűshenger kombinációjával szögben történik. A magágy készítést 4-

6 cm mélységben az őszi nitrogén kijuttatásával egyidejűleg kombinátorral végezzük. 

  

Vetés 
Nagyon lényeges feladat a repce vetésidejének megválasztása: túl korai vetés esetén a 

repceállomány nagyon megerősödik, még ősszel megkezdődik a szárbaindulása, a 

szárbaindult repce fagytűrő-képessége csökken, könnyen kifagyhat, hótakaró alatt pedig 

kipállik. Megkésett vetés esetén nem éri el a repce a szükséges 8-10 tőleveles (rozettás) 

fejlődési szakaszt, ami legkedvezőbb a tél elviselésére, a gyökerük is fejletlen, így szintén 

megnő a kifagyás veszélye. Legkedvezőbb vetésidő magyarországi körülmények 

között augusztus 25 - szeptember 10. Tavaszra kb. 80-100 db/m2csíraszám 1,0-1,4 millió 

db/ha. A 24 cm-es sortávolság (dupla gabona sortávolság) biztosítja a növények kellő 

tenyészterületét a szükséges elágazódások kialakulásához.  

A repcét sekélyen kell vetni (ezermagtömeg: 4-6 g), a vetésmélység 2-3 cm legyen.  

A repce vetési útmutatója 
  

Megnevezés Adatok Megjegyzés 

Vetési idő 

Sortávolság, cm 

Tőtávolság, cm 

Vetésmélység, cm 

Csíraszám, millió/ha 

Vetőmagmennyiség, kg/ha  

VIII. 25-IX. 10. 

24 

3 - 4 

2 - 3 

1,0 – 1,4 

3 – 5 

Vetési hibák: 

- túl korai vetés 

- túl kései vetés 

- túl mély vetés 

- egyenetlen mélységű vetőágy 

Növényvédelme 

A repce betegségei 

A repce gombabetegségei 

Repcebecőrontó,  Fehérpenészes rothadás,  Gyökérgolyva, Repceperonoszpóra  

A repce kártevői 
Nagy repcebolha,  Repcedarázs, Káposztalepke,  Repceszár-ormányos  

Repce fénybogár  

Hazánkban mindenütt gyakori faj. Kártételének megakadályozása egyes években a repce 

növényvédelmének alapvető feladata. 

Károsítás: Az imágó pollenevő, de tojásrakás miatt a bimbóba oldalról belerág, ami miatt az 

leszárad. A lárva a virágrészeken táplálkozik. Az imágó pollenfogyasztása során megsértheti a 

bibét, ami torz becőfejlődést okoz. 



Védekezési lehetőségek: A rajzó imágó ellen tudunk legjobban védekezni vegyszerekkel. A 

védekezésnek folyamatosnak kell lenni, akár 4-5 alkalommal is védekezni kell. A méhkímélő 

technológia szabályait maradéktalanul be kell tartani.  

Repcebecő-ormányos  

A repcén károsító ormányosok közül a legnagyobb kár okozza. A repcebecő 

gubacsszúnyoggal együtt a 80-90 %-ot is elérheti a magkárosítás. 

Károsítás: Az imágó tavasszal a növény szárát, a leveleket és a különböző fejlettségű 

bimbókat furkálja meg. A lárva a becőben él és a magkezdeményeket kívülről rágja meg. A 

károsodott becő korábban érik, felnyílik és magtermése kihull. 

Védekezési lehetőségek: Az imágók ellen lehet hatékonyan védekezni. Virágzás előtt és 

virágzáskor, valamint virágzás után kell védekezni a méhkímélő technológia előírásainak 

megfelelően. 

Repcebecő-gubacsszúnyog  
A repcebecő ormányossal együtt nagy károkat okozhat egyes évjáratokban. 

Károsítás: A lárvák a magkezdeményeket és a becő falát rágják, emiatt a becő idő előtt 

felnyílik és a mag a talajra hull. 

Védekezés lehetőségek: Megegyezik a repcebecő-ormányosnál tárgyaltakkal. 

A repce gyomnövényei 
Ősszel kelnek és a repcével együtt áttelelnek pásztortáska, tyúkhúr,  árvacsalán-fajok,   és 

veronika-fajok. Ősszel és tavasszal egyaránt csírázik az ebszikfű, ragadós galaj, pipacs,  a 

nagy széltippan, pipitér-fajok  

Betakarítás 
A repce akár egy hónapot is meghaladó virágzása és egyenetlen érése következtében nagyon 

lényeges feladat a betakarítási idő helyes megválasztása. A repcemagban az olajképződés és 

olajbeépülés főleg az érés idején történik, a magvak olajtartalmát a betakarítási idő is 

befolyásolja. Korai betakarítás esetén az olajtartalom alacsony marad. Érési időszakban a 

csapadékos időjárás, a sorozatos átnedvesedéssel - megszáradással, növeli a becők felnyílását, 

a pergési veszteséget. 

A repce érése június közepére, második felére esik. Magyarországon a repcét egymenetben, 

kombájnnal takarítják be, az egymenetes betakarítás előfeltétele az állományszárítás. A 

repcét teljes érésben kell betakarítani, amikor a becőkben lévő magvak csillogó fekete 

színűek, mozgatás hatására a becőkben lévő magok zörögnek, ujjal már nem nyomhatók 

össze. 

Amikor a becőkben lévő magvak 70-80 %-a már érett, elvégezhetjük a deszikkálást. 

Érésgyorsító vegyszer is kijuttatható, kb. 40 %-os magnedvességi állapotban (ekkor a becők 

kb. 50-60 %-a érett). Ez csak gyommentes állományban használható (csak a generatív 

fejlődési szakaszban lévő növényekre hat, így a gyomokat nem szárítja le). 

A kb. 12 %-os nedvességtartalmú repcét egy menetben gabonakombájnnal kell betakarítani. 

A kombájn-tiszta repcemagot az idegen fajú növények magvaitól, a becő- és 

szármaradványoktól meg kell tisztítani. A mag tárolása magas olajtartalma miatt 8-10 % 

nedvességtartalom mellett lehetséges.  

  



19. tétel 

Ismertesse a lucerna termesztéstechnológiáját! Válaszában térjen ki a talajelőkészítésre, 

tápanyagellátásra, vetésre, növényápolásra és betakarításra! 

 

Vetésváltás 
Az elővetemény megválasztásánál figyelembe kell vennünk az évelő kultúra speciális 

igényeit, valamint a telepítés idejét, az utóvetemény megválasztásakor a 

lucerna kedvező elővetemény-értékét, valamint azt, hogy a lucerna nagy 

vízfogyasztású növény. 

Legjobb előveteményei a kalászos növények, jónak számítanak még az őszi és tavaszi 

keveréktakarmányok, a repce, korai burgonya.  

 Rossz előveteményei a pillangósvirágú növények. 

A lucerna kedvező elővetemény-hatása a feltörést követően több évig is tapasztalható. 

A második kaszálás után feltört lucerna jó előveteménye az őszi búzának. 

Tápanyagellátás 
A lucerna tápanyagigényes növény. 

A lucerna fajlagos tápanyagigénye 

(100 kg lucernaszéna képzéséhez a talajból 

felvett mennyiség) 

A hektáronként kijuttatandó 

műtrágyamennyisége átlagosan 

Nitrogén: 2,7 kg/100 kg 

P2O5: 7,0 kg/100 kg 

K2O: 1,5 kg/100 kg 

CaO: 1,5 kg/100 kg 

40-60 kg/ha 

35-40 kg/ha 

75-100 kg/ha 

A trágyaadagokat a talajvizsgálati adatok, a tervezett termés nagysága, a talajból egységnyi 

terméssel kivont tápanyagok mennyisége és a nitrogéngyűjtő baktériumok tevékenysége 

figyelembevételével állapítjuk meg. 

A lucerna N-igényét csak a kezdeti fejlődés során kell kielégíteni műtrágyázással.  

A szükséges foszfort és káliumot több évre előre alaptrágyázás formájában juttatjuk ki. 
A lucerna igényes a mészellátottságra, fajlagos igénye 3,5 kg/100 kg termés. 

A mésztrágyázás talajvizsgálat alapján történhet, 7 pH alatti talajoknál a javító meszezés 

mindenképpen szükséges. Nyár végi telepítéskor az elővetemény alá, vagy őszi telepítéskor az 

alapozó trágyázással együtt 3-6 t/ha CaCO3 kijuttatása javasolt. A talajszerkezet javítására 1-

1,5 t/ha sekélyen bedolgozott mészkőpor megfelelő. 

Talaj előkészítés 
A lucerna mélyen művelt talajt, a telepítéshez pedig aprómorzsás, ülepedett 

magágyat igényel, amely alkalmas az aprómag sekély, egyenletes mélységű elvetésére. 

A talajelőkészítés során figyelembe kell venni, hogy álló kultúra lévén, a munkaműveletek 

hatásának több évre kell kihatnia (pl. talajlazítás). Az egyes műveletek megtervezését a talaj 

típusa, kultúrállapota, és az elővetemény sajátosságai szerint végezzük. A telepítés ideje is 

döntő módon meghatározhatja a talajelőkészítés lépéseit. 

A lucerna igényes a talajművelés mélységére, az altalajlazítást igényli és meghálálja. 

Nyár végi telepítés talajelőkészítése kalászosok után 
Tarlóhántás + zárás: korai elővetemények, kalászosok után következhet a betakarítás után 

minél rövidebb időn belül, sekélyen (10-12 cm) járatott tárcsával. Fogassal és gyűrűshengerrel 

munkáljuk el és zárjuk le. Célja a vízmegőrzés és a talaj beéredésének elősegítése, valamint a 

gyom és árvakelés irtása. 

Alapozó talajművelés: nyári szántás, mely előtt az alapműtrágyákat ki kell juttatni. Akkor 

végezzük, amikor a tarlóhántás vagy a hántott tarló ápolása után a talaj beéredése folyamatban 

van vagy kigyomosodott a talaj. 



Ennek elmunkálása majd zárása ekéhez kapcsolt hengerrel vagy gyűrűs mélytömörítő illetve 

rögtörő hengerrel a talaj kiszáradásának csökkentése érdekében is szükséges. 

Magágykészítés: a magágyat a megszántott, lezárt és megülepedett talajon közvetlenül a 

vetés előtt kell elkészíteni, sekélyen porhanyító és tömörítő eszközök kombinációjával, 

lehetőség szerint egy menetben. Eszközei a kombinátor és az ásóborona. 

Tavaszi telepítés talajelőkészítése kalászosok után 

Tarlóhántás + zárás 
Tarlóápolás: tárcsával vagy szántóföldi kultivátorral a hántott, kizöldült tarlón végezzük, 

célja a gyomok és árvakelés gyérítése, a kelő gyomnövények magérlelésének 

megakadályozása az alapozó talajművelésig eltelt időszakban. A nehéztárcsával történő 

fokozatos mélyítés a talaj beéredését megyorsítja.  

Őszi szántás és annak elmunkálása: a lucerna alá őszi mélyszántást, vagy altalajlazítást és 

őszi szántást végzünk. A barázdabehúzást követően talajállapottól függően rögtörő hengert 

vagy fogast járatunk. Csernozjom jellegű talajokon finoman, kötöttebb talajokon durva 

elmunkálás végezhető, laza szerkezetű talajokon az elmunkálás elmaradhat. 

Magágykészítés: a tavaszi magágykészítéskor fokozottan ügyelni kell a felesleges taposás 

elkerülésére. Először simítóval elegyengetjük a talajfelszínt, majd sekélyen járatott 

kombinátorral magágyat készítünk. A talajfelszín alatt 2-3 cm-re tömörödött, szerkezetes 

rétegnek kell lennie a vetéskor, hogy az egyenletes vetésmelységet tartani lehessen. 

Tavaszi telepítés talajelőkészítése kapásnövények után 
Szármaradványok bedolgozása a talajba + zárás: középkötött, száraz talajon az 

elővetemény szármaradványait 2-3 tárcsázással a talajba kell dolgozni, majd hengerrel a talajt 

le kell zárni. 

Őszi szántás és annak elmunkálása 

Magágykészítés 

Telepítés 
A lucerna telepíthető tavasszal, vagy nyár végén. A tavaszi telepítés a talaj 

nedvességtartalma miatt biztonságosabb, a nyár végi a következő évben több termést ad. 

A lucerna telepítési útmutatója 

Megnevezés Tavaszi Augusztusi 

Telepítés ideje 
Sortávolság (cm) 

Vetésmélység (cm) 

Vetéskori csíraszám (db/m2) 

Elérendő csíraszám (db/ m2) 

Ezermagtömeg (g) 

Vetőmagmennyiség (kg) 

III. 10-IV. 10. 

12-15,4 

1-2  

1200  

700-1000  

1,6-2,7  

15-20  

VIII. 10-25. 

12-15,4 

1-2,5  

1300  

700-1000  

  

A lucerna telepítés módjai 
A lucernát lehet tisztán vagy takarónövénnyel társítva telepíteni. A telepítés módja 

nagyban befolyásolja a kaszálások számát és a termésmennyiséget. 

Tiszta telepítés: ma már leginkább ezt a telepítési módot alkalmazzák az üzemek, mivel a 

lucerna biológiai igényeinek ez a telepítési mód felel meg leginkább.  

A tavaszi telepítést március második, harmadik dekádjában, az augusztusi 

telepítést augusztus második, harmadik dekádjában kell elvégezni. A vetés gabona-

sortávolságra történik, 15-20 kg/ha vetőmagmennyiséggel, ami legalább 10 millió csíraszámot 

jelent hektáronként. 

A vetőmagmennyiség megállapításánál figyelembe kell venni a vetőmag használati értékét, 

ami a lucernamag esetében a keményhéjúság gyakori előfordulása miatt nagyobb hangsúlyt 

kap. 



Takarónövényes telepítés: alkalmazása csapadékosabb viszonyok között vagy olyan 

talajtípusokon fordul elő, ahol a laza talajszerkezet miatt a defláció veszélye fennáll, és 

emellett a homokverés a lucernát is károsíthatja.  

A lucerna betegségei 

A lucerna vírusbetegségei 
Lucernamozaik  

A lucerna gombabetegségei 
Ibolyaszínű gyökérölő penész, Lucerna fertőző hervadása,Lucernalisztharmat, Lucerna 

fenésedés, Lucernarozsda, Lucerna pszeudopezizás levélfoltosága  

A lucerna kártevői 
Mezei pocok, Hamvas vincellérbogár, Zöldborsó- ill. lucerna-levéltetű, Lucernapoloska,  

Lucernaböde, Lucernabogár, Lucerna-csipkézőbarkó, Lucerna-ormányos, Lucerna-

magormányos, Lucernabimbó-gubacsszúnyog, Lucerna magdarázs  

A lucerna gyomnövényei 
Ha elmarad a vegyszeres gyomirtás, tömegesen csírázhat a vadrepce, mely árnyékoló hatása 

miatt foltosan kipusztíthatja a lucernát. A vadrepce mellett a telepítés tavaszán gondot 

okozhatnak még a fehér libatop, a szőrös disznóparéj, a keserűfű-fajok és a parlagfű. 

Kritikus időszak a gyomirtásban a telepítés évében az őszi-téli időszak, amikor a lucerna 

nyugalmi állapotban van. A tyúkhúr a pásztortáska az árvacsalánfajok és a veronikafélék 

ilyenkor tömegesen csíráznak. A második évtől a talajművelés hiánya miatt elkezdődik az 

évelő pongyola pitypang a vasfű, az útifűfélék illetve a mezei katáng elszaporodása. 

Herefélék arankái 
Hazánkban az aranka fajok közül nagy jelentőséggel bír a kis aranka (Cuscuta trifolii) és a 

nagy aranka. 

A lucerna legjelentősebb élősködő növénye évente 5-10% kipusztulást is okozhat. Az 

arankafélék jelentőségét tovább növeli, hogy magja a vetőmagtételeket nagymértékben 

szennyezi, és az aranka magjának eltávolítása - a nagyfokú hasonlóság miatt - problémát 

okoz. Magjuk a talajban 8-10 évig is csírázóképes marad. A károsítás jellegzetes, messziről is 

szembetűnik, ugyanis az aranka élénksárga kacsszerű szára az egész lucerna növényt 

behálózza, majd koncentrikusan terjed a táblán belül. Az élősködő növény a lucerna 

tápanyagait és nedvességtartalmát felhasználva élősködik, melynek nyomán a tápnövény 

elpusztul. 

Védekezési lehetőségek: fertőzött tábláról ne fogjunk magot, illetve csak fémzárolt, 

arankamentes vetőmagot vessünk. Lucerna feltörése után a szántás minél mélyebb legyen. 

Amennyiben az élősködő a táblán megjelenik, abban az esetben a fertőzött foltot kaszálás 

után totális gyomirtóval megsemmisítjük. 

Betakarítása 
A kaszálások száma évente 4-6, a kaszálások idejének és számának meghatározásánál 

azonban több tényezőt is figyelembe kell venni: A terület ökológiai adottságait, a 

telepítés idejét, az esetleges öntözést (öntözött lucernát a második évben 5-6-szor 

kaszálhatunk), a lucerna biológiai igényeit (a rizóma tartalék tápanyagainak feltöltődése a 

zöldbimbós állapotban kezdődik és a virágzás kezdetéig tart), a felhasználási módot. 

Kaszálási rend 
Egy növedék vegetatív fejlődése 32-38 napig tart. Általában 4-6 hetente tervezzük a 

kaszálásokat. 

Tavaszi telepítésű lucerna kaszálási rendje: 
1.év: 1. kaszálás: július vége-augusztus eleje 

2. kaszálás: szeptember 

2. év: 1. kaszálás: május eleje 

2. kaszálás: június közepe-vége 



                3. kaszálás: július vége 

                4. kaszálás: szeptember 

A harmadik, esetleg a negyedik év kaszálásainak ütemezése a második évhez hasonló. 

Az augusztus végi telepítés a következő évben már közel teljes termést adhat, általában 

háromszor kaszálható. 

A negyedik vagy ötödik évben a második kaszálás után sekély szántással feltörik a lucernát, 

ezt tömörítik, hogy a nagy tömegű gyökér elbomlását és a talaj beéredését elősegítsék, majd 

mélyszántással aláforgatják. 

Felhasználása 
A lucerna felhasználható zöldtakarmányozásra, szénakészítésre, erjesztéses tartósításra 

(silózásra),valamint ipari feldolgozásra. 

Zöldtakarmányozás: a zöldetetés az egyik legrégebbi felhasználási mód. A szénakészítés 

vesztesége nélkül felhasználható, és magas beltartalmi értéke miatt a fenntartó és a termelő 

takarmányszükséglet kielégítésében is szerepet játszik 

Szénakészítés: a lucerna leggyakoribb tartósítási módja, amely a természetes 

szárításon alapul. 

A szénakészítési módok: 

- hagyományos, renden szárított szénakészítés, 

- hideglevegős, szellőztetéses szárítással készített széna, 

- meleglevegős szénaszárítás. 

Erjesztéses tartósítás (silózás): a silózás a takarmányok erjesztéses tartósítása az erjesztés 

révén keletkező savak, illetve egyéb tartósító anyagok felhasználásával. 

Előnye, hogy kisebb a tartósítási veszteség, mint szénakészítéskor, időjárásnak kevésbé kitett, 

a karotin veszteség jóval kisebb, mint szárításkor, a takarmányadagolás jól gépesíthető. 

A lucerna önmagában nehezen silózható a kedvezőtlen C-N arány miatt. A természetes 

erjedőképességét azonban javítani lehet fonnyasztással illetve adalékanyagok alkalmazásával.  

Iparszerű feldolgozás: ezek az eljárások a lucerna beltartalmának lehető legkisebb 

veszteségét célozzák. A termékek alkalmasak lehetnek arra is, hogy abrakfogyasztó állatoknál 

is pótolják a takarmány fehérjetartalmát. 

Ilyen eljárás lehet a lucernaliszt-készítés, a préselés illetve a levélleválasztás. 

  



20. tétel 

Ismertesse a gyeptelepítés technológiáját! Válaszában térjen ki a gyep hasznosításainak 

lehetőségeire, a telepítés idejére, a talaj előkészítésre, a csíraszámra, a mélységre, az 

eszközökre, a várható termésmennyiségre! 

 

A gyep hasznosításának lehetőségei 

 

A legtermészetesebb takarmány 

Beltartalmuk értékes, ásványi anyag tartalmuk nélkülözhetetlen 

Legeltetéssel való hasznosításuk a legolcsóbb takarmányozási mód és a legjobb az állatok 

egészségének a fenntartására 

Tenyészállatok tenyész értékét és a növendékek egészséges fejlődését a legelőn tartással lehet 

fenntartani és elérni 

A gyep területek talajtakaró hatása csökkenti az eróziónak és a deflációnak kitett területek 

pusztulását 

A nagy mennyiségű szerves anyaga növeli a talaj táphumuszát, dús gyökérzete javítja fizikai 

tulajdonságát 

 

A telepítés ideje 

 

Új gyep létesítéséhez ismerni kell a termést hasznosító állatállomány igényét, a termesztés 

célját, a telepítés helyét, a művelés módját, ez alapján a figyelembe vehető gyepalkotókat. 

A keverék összeállítását 100%-os növényborítottságra tervezzük. 

Gyepet két időpontban telepíthetünk. Tavasszal március 3. dekádjában és nyár végén az 

augusztus vége, szeptember első fele közötti időszakban.  

A tavaszi telepítés előnye a téli, tavaszi csapadék hatása, az aprómorzsás magágy 

kialakítására kedvezőbb körülmények. 

Hátránya, hogy a nagy a gyomosodás. Ha a gyökérváltás idején – ami a kelést követő 6-8. 

héten van – nincs elég csapadék, nagy lesz a kiritkulás. A telepítés évében a hasznosítható 

termésünk nagyon kevés lesz.  

A nyár végi telepítés előnye, hogy a területet még a telepítés évében is hasznosítjuk. 

 

Talaj előkészítés 

 

A telepítés talaj előkészítésénél, történjék a gyeptörés vagy szántóföldi kultúra után, az 

aprómorzsás kellően ülepedett magágy elérésére törekedjünk. A vetést célszerű aprómag 

vetőgéppel végezni. Esetleg úgy is megoldható, hogy a nyitó gyűrűshenger alkotta tömör 

barázdafenékre szórva vetett magot a záró sima henger lazán betakarja és kedvező feltételeket 

biztosít a keléshez. Cserepesedés ellen használjunk seprőboronát. A talaj előkészítéssel 

egyidőben juttassuk ki az alaptrágyát. N:P:K=1:1:1 arányban, 100kgN/ha hatóanyagra 

számítva. 

 

A telepítés paraméterei 

 

Legelő esetén: 50-60% aljfű, 20-30% szálfű és 10-15% pillangós 

Kaszálónak: 20-30% aljfű, 50-60% szálfű és 10-15% pillangós 

A hektáronkénti csíraszám: 20-25millió legyen. 

 

 

 


