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SZÁNTÓFÖLDI NÖVÉNYTERMESZTÉS

Gondolatok a szántóföldi növények értékmegőrző 
betakarításáról 

A világ élelmiszer alapanyagot elő-
állító kapacitása, melynek összessé-
gét agroöko-potenciálnak is szokták 
nevezni, a Föld jelenlegi népessé-
gének többszörösét is el tudná látni 
élelemmel. Az élelmiszer alapanya-
gok legtöbbjét növényi termékek 
jelentik, melyeknek legnagyobb ré-
szét szántóföldön termelik meg. A 
kertészeti kultúrák is igen jelentős 
hányadot képviselnek a népélelme-
zésben, különösen, ha a feldolgozást 
nem igénylő, közvetlen fogyasztású 
gyümölcsökre gondolunk. Ezt a ked-
vező képet kissé beárnyékolja az a 
szomorú tény, hogy e növényekkel 
előállított élelmiszer alapanyagok és 
takarmányok több mint egyharmada 
tönkremegy az előállítás folyamatá-
ban. A veszteség számos oka közül a 
terméscsökkentő károsítók (kóroko-
zók, kártevők, természeti csapások) 
és a betakarításkor elkövetett hibák 
érdemelnek említést. A veszteség a 
termés mennyiségét és minőségét 
egyaránt érinti. 

Hazánkban a növényi eredetű élel-
miszerek előállításának a lehetőségei 
világviszonylatban is kiemelkedően 
jók, amit a Kárpát-medence egyedül-
álló ökológiai adottságai nyújtanak 
számunkra. A vulkanikus hegylánc 
törmelékéből képződött talajaink 
csaknem minden fontos tápelemet 
tartalmaznak. Bővizű folyóinkból ol-
csón öntözhetnénk termőföldjeinket. 
Klímánk kedvez az értékes beltartal-
mú termékek előállításának. Nem vé-
letlen, hogy hagyományos, tájjellegű 
növényeink termesztésének, de főleg 
betakarításának különös, érzelmek-
től sem mentes hangulata alakult ki 
az évszázadok során. A kenyérgabo-
nák betakarításának végén arató- 
ünneppel adtak hálát azért, hogy 
megtermett az elkövetkező évi ke-

nyérnek való, a búza, az Élet. Ugyan-
így vált ünneppé a szőlő betakarítása, 
a szüret is, melynek végén hordóba 
került a szőlő leve, hogy borrá neme-
sedjen. Minden betakarításnál nagyon 
ügyeltek arra, hogy semmi se vesszen 
kárba. Gondosan összeszedtek minden 
kalászt és lehajoltak minden lehullott 
szőlőszemért. Nemcsak azért, mert 
nagy szükség volt rá, de azért is hogy 
tiszteljék benne a születendő értéket, 
aminek mindig nagy becsülete volt. 

Ma a növények termesztése egé-
szen másképp történik. Legelőször az 
érzelmeket kell kihagyni belőle, mert 
az megzavarja a technológiai fegyel-
met. A gazda szeme előtt egyetlen 
cél lebeg: minél nagyobb jövedelmet 
realizálni minden hektár földön. En-
nek érdekében akár parlagon is lehet 
hagyni, ha a szabályozó rendszer úgy 
kívánja. Csak a gazdagok tehetik meg, 
hogy néha nosztalgiából veszteséget 
termeljenek. Ebben az új szemléletű 
növénytermesztésben azért maradt 
valami a régiből. Törekedni kell a leg-
jobb minőségre és a veszteségek mi-
nimalizálására. A betakarítás minő- 
sége elválaszthatatlan a termesztés- 
technológia többi elemétől, a fajta-
választástól, a növénytáplálástól és a 
növényvédelemtől. Ezek együttesen 
járulnak hozzá a betakarítás sikeré-
hez. Talán nem haszontalan ezért újra 
átgondolni a szántóföldi növények 
betakarításának technológiáját, hogy 
minél többet megőrizzünk megter-
melt értékeinkből. 

Érdemes a sort a kalászos gabo-
nákkal kezdeni, jóllehet ezek beta-
karítása már az egész országban be-
fejeződött. Legkevesebb problémát 
a legnagyobb területen termesztett 
kenyérbúza jelent, mert kiváló szár-
szilárdságú, szempergésre nem hajla-
mos, bőtermő, jó minőségű fajták tu-

catjai állnak a gazdák rendelkezésére. 
Ezzel a fajtaválasztékkal az érésidő 
is megfelelően széthúzató. A gyom- 
szabályozás jól elvégezhető, így tiszta, 
álló táblát vághatnak a kombájnok 
(1. kép). Problémát jelenhet viszont 
a nagyon csapadékos tavasz és nyár, 
amikor a fuzáriumos fertőzés követ-
keztében használhatatlanná válhat a 
termés egy része. Ha a Medárd sok 
esőt hoz, és attól elhúzódik az ara-
tás, jelentősen csökkennek a búza 
számokkal kifejezett sütőipari értékei 
(sikértartalom, esésszám) és ezzel 
együtt az ára is. 

A hazánkban nagyobb területen 
termesztett másik két nagy búzafaj 
(durumbúza, tönkölybúza) közül ta-
lán a tönkölybúza betakarítását ne-
hezíti jobban a túl sok csapadék. Az 
elhúzódó betakarítás kalásztörést és 
ezáltal termésveszteséget okoz. A faj-
ták többsége sajnos elég fogékony a 
fuzáriumos fertőzésre, ami különö-
sen az ökológiai termesztésben okoz-
hat értékesítési problémát. 

Az őszi árpa betakarítása sok te-
kintetben hasonló a búzáéhoz. Faji 
adottságai miatt azonban gyakoribb 
a megdőlt állomány különösen ak-
kor, ha nagyobb adagú nitrogén táp-
láláshoz csapadékos tavasz társul. 

1. kép: Idén jó volt a búza minősége
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Növénytermesztés

w w w . o s t e r m e l o . c o m

Túlérésben kalásztörés csökkenti a 
termés mennyiségét. A tavaszi árpa 
(sörárpa) termesztése jelentősen át-
értékelődött az utóbbi években, mint 
ahogy a sör gyártása és fogyasztási 
kultúrája is alapjaiban megváltozott. 
A klasszikus, komlóval ízesített  
malátasör eltűnőben van. Így lassan 
értelmét veszti a sörárpa termesztés 
hagyományos technológiája, mely 
a fajtaválasztástól a betakarításig 
rendkívül szigorú szabályokból áll.  
A betakarított termésnek nemcsak 
tisztasága, de színe, fehérjetartalma, 
csírázóképessége, hektolitertömege 
és osztályozottsága is meg kell felel-
jen a szabványnak.  Az ilyen minő-
ségű alapanyagból főzött sör ízére 
talán csak az öregek emlékeznek.  
A kukorica keményítőre alapozott, 
gyümölcsökkel és adalékokkal ízesí-
tett ital csupán nevében hasonlít arra 
a sörre, mely több ezer éven át kü-
lönleges itala volt az emberiségnek.

A rozs vetésterülete nemcsak ha-
zánkban, de az egész világon évről-év-
re csökken. A jobb homokon átveszi 
a helyét a tritikálé, a gyengébb ter-
mőhelyeken meg gyakran felhagynak 
a termesztésével. Betakarításának 
problémáját néhány nehezen meg-
változtatható faji sajátossága adja. 
Szem-szalma aránya legrosszabb a 
kalászosok közül, ezért a kombájnolás 
során ugyanannyi szemet kétszerany-
nyi szalmától kell elválasztani, mint a 
búzánál. Túlérésben minden fajta pe-
reg, ami az egyébként sem nagy ter-
mését jelentősen csökkenti. Könnyen 
megdől, különösen esős tavasz után. 
További gondot okoz, hogy az érett 
szemtermésnek nincs nyugalmi ideje. 
Esős időben a kalászban kicsírázhat, 
ami megnehezíti a tárolását is. Mind-
ezek a betakarítási nehézségek eltűn-
nek a tritikálénál, pedig annak egyik 
szülője a rozs. Ez az ember által te-
remtett új gabonaféle agronómiai és 
hasznosítási szempontból olyan nagy 
értéket jelent, hogy annak részlete-
zése külön tanulmányt érdemelne.  A 
tritikálé veszteségmentes betakarítá-
sa nem könnyű, de megoldható fela-
dat. Nagyon oda kell figyelni a cséplő-
dob beállítására a dobfordulatra és a 

menetsebességre, mert a pelyvaleve-
lek között szorosan megbúvó szemek 
nehezen válnak el a kalásztól. Min-
den fajta, sőt minden tábla aratása 
előtt célszerű meggyőződni a beállí-
tás helyességéről. Ha ezt elmulasztja 
a gazda, akkor legkésőbb a tarlóhán-
tás után döbben rá a hibára.

A kalászos gabonák betakarítása ál-
talában a zabbal fejeződik be. Időben 
ez van a sor végén, de takarmányo-
zási és humán táplálkozási szempont-
ból a zab a legértékesebb gabona- 
féle. A bugán elhelyezkedő pelyvá-
ba zárt zabszemek nem egyszerre 
érnek, ezért a zabnál maradt meg a 
legtovább az utóérést biztosító két 
menetes betakarítás. A legújabb faj-
ták azonban – a többi gabonához ha-

sonlóan – jó minőségben minimális 
veszteség mellett kombájnozhatók. 
Talán a tárolás igényel kissé nagyobb 
odafigyelést. 

A kukorica – a legnagyobb termés-
re képes gabonafélénk – technológiai 
értelemben a kapásnövények közé 
tartozik. Betakarításának könyvtár-
nyi irodalma van, pedig száraz, napos 
őszön az adapterrel felszerelt kom-
bájn tökéletes munkát tud végezni 
(2. kép). A probléma – nagyon leegy-
szerűsítve – az, hogy a kombájnból 
ürített aranysárga szemtermés ned-
vességtartalma általában 20% fölött  
van. 

Ahhoz, hogy tárolható legyen, vagy 
meg kell szárítani, vagy más módon 
– például erjesztéssel – tartósítani. A 
szemes kukorica szárítását általában 
szolgáltatásként végzik az erre sza-
kosodott üzemek. A gazdák néha úgy 
érzik – ki tudja miért –, hogy kiszolgál- 
tatottak a velük való üzleti kapcsola-

tokban. Az erjesztéses tartósítás azok 
számára járható út, akik saját állat- 
állománnyal rendelkeznek. A technoló-
giai részletkérdéseken túl csapadékos  
ősz esetén növénykórtani problé-
mák is jelentkezhetnek a kukoricánál. 
Hasonlóan a többi gabonaféléhez a 
fuzáriumos fertőzés itt is értéktelen-
né teszi a szemtermést. A betegség 
fellépésekor már nincs lehetőség 
védekezésre. Megelőzésére jó esélyt 
nyújtanak a rövid tenyészidejű fajták. 

A kukorica után a második leg-
nagyobb vetésterületű kapás nö-
vényünk a napraforgó, melynek 
több mint 90%-át olajipari célra ter- 
mesztik. A napraforgó évtizedek óta 
a szántóföldi növénytermesztés si-
kernövénye. Különösen azóta igaz 
ez, mióta a száraz forró nyarakon 
minimálisra csökken a patogén gom-
bák fertőzése. A betakarítás (3. kép) 
sikere is ezeknek a kórokozóknak a 
jelenlététől függ, melyek a szárat és 
a tányért egyaránt károsítják. Ma a 
napraforgó termesztők kétféle stra-
tégiát választhatnak. Azok, akik a leg-
intenzívebb technológiát választják, 
preventív módon védekeznek, min-
den várható növénykórtani probléma 
ellen és a gyors, veszteségmentes be-
takarítás érdekében kémiai állomány-
szárítást is végeznek. Nekik 4 tonna 
közelében kell teremni hektáronként, 
hogy a megnövekedett költségeiket 
kitermeljék. A gazdák másik csoport-
ja nem költ prevencióra, sem betaka-
rítás előtti kémiai állományszárításra, 
mert bízik a kedvező évjáratban. Ki-
sebb terméskiesést még elvisel, mert 
költségeit és szerény jövedelmét egy 
2,5 tonnás termésátlag is biztosítja. 

2. kép: A kombájnok lassan készülnek a 
kukorica betakarításra

3. kép: Az egészséges állomány jó 
napraforgó termést ígér



Örök vita az, hogy melyik stratégia a követendő. Talán 
el sem dől soha, hogy kinek van igaza, mert a betakarí-
tott termés mennyisége és minősége döntő módon az 
időjárástól függ. 

A másik nagy területen termesztett olajnövényünk az 
őszi káposztarepce, mely az elmúlt évtizedben szintén 
sikernövény lett. Köszönhető ez annak, hogy a legújabb 
nagy termőképességű fajták (hibridek) még a kemény 
telet is elviselik. A betakarítás előtti állománykezelések 
pedig lehetővé teszik a nagy termések minimális vesz-
teséggel történő betakarítását. Ma a repce termesztése 
az agrár innováció legszebb példái közé tartozik, hiszen 
fajtaspecifikus vetéstechnika, növénytáplálás, növény-
védelem és betakarítás jellemzi. Ma a repcét megéri 
intenzíven termelni.

Hazánk ökológiai adottságai különösen kedveznek a 
nagymagvú hüvelyesek termesztésének, vetőmag sza-
porításának. A nyár közepén beköszöntő több hetes 
száraz meleg időjárásban egészséges magvak érnek a 
száradó hüvelyekben, amelyeknek betakarítása nagy 
odafigyelést igényel. A fehérvirágú csillagfürt kivéte-
lével a többi fajnál pergési veszteséggel számolni kell. 
Az elmúlt néhány évben hazánkban is bekövetkezett az, 
ami a világ legnagyobb részén már régen megtörtént. A 
szója lett a vezető hüvelyes fehérjenövény. Jó hír ebben 
az, hogy a mi szójánk GMO mentes. Kevésbé jó viszont 
az, hogy a többi értékes faj (bab, borsó, lencse, csicseri 
borsó, lóbab, csillagfürt) vetésterülete úgy lecsök-
kent, hogy talán nem is érdemes velük kapcsolatban 
agrotechnikai részletekbe bonyolódni. Reményt adhat 
a jövőre az, hogy ha mégis fellendül ezeknek a csak-
nem elfeledett hüvelyeseknek a termesztése, a vető- 
mag szaporításra továbbra is a Kárpát-medence kínál 
legjobb feltételeket.

Hosszan lehetne még elmélkedni a szántóföldi növé-
nyek értékmegőrző betakarításának részletein, de rá 
kell döbbeni, hogy nagy részük eltűnt. Nem beszéltünk 
még a gyökgumósokról, mert lassan nincs miről. Répa- 
féléket alig látunk, de a burgonya termőterülete is alig 
egytizedére zsugorodott az elmúlt fél évszázadban. 
Nem volt szó a takarmánynövényekről, de ezek területe 
is vészesen fogy az állatállománnyal együtt. Az alterna-
tív növényként emlegetett fajok inkább csak az ökoló-
giai gazdálkodásban találhatóak, pedig ezeknek a mára 
már elfeledett növényeknek a különleges beltartalmi 
értékei sok bajunkra gyógyírt adhatnának. 
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