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A szarvasi kenderkutatás eredményei

IVÁNYI ILDIKÓ – IZSÁKI ZOLTÁN

Tessedik Sámuel Fôiskola
Mezôgazdasági Víz- és Környezetgazdálkodási Kar

Szarvas

ÖSSZEFOGLALÁS

A Tessedik Sámuel Fôiskola Mezôgazdasági Víz- és Környezetgazdálkodási Kara Nö-A
vénytermesztési Tanszékén az 1989-ben beállított trágyázási tartamkísérletben 1990 ótavénytermesztési Tanszékén az 1989-ben beállított trágyázási tartamkísérletben 1990 óta

 végeznek kenderkísérleteket. A kísérlet kiterített vetésforgó rendszerû, ahol minden évbenvégeznek kenderkísérleteket. A kísérlet kiterített vetésforgó rendszerû, ahol minden évben 
4 növény szerepel. A négy növényfaj egyike a rostkender 4 (Cannabis sativa L.), melynek aa
kísérleti évek során különbözô fajtái, a k Kompolti, Tiborszállási és UNIKO-B, Kínai egy-
laki, Szarvasi, 2004-ben külön kéttényezôs (fajta x betakarítási idôpont) fajtakísérletbenn
az EU-ban minôsített 12 kenderfajta fenológiai és teljesítményvizsgálatát végezték el.

 Tôszámkísérleteikben arra kerestek választ, hogy vajon csökkenthetô-e a kivetett csíraszámTôszámkísérleteikben arra kerestek választ, hogy vajon csökkenthetô-e a kivetett csíraszám 
a kóró mennyiségi és a minôségi paraméterek jelentôs csökkenése nélkül.
Megállapították, hogy 80 kg haM –1 nitrogén a talaj 110–130 ppm AL-P2O5  - és 310–330 ppmm
AL-KA 2O-tartalma mellett megbízhatóan növelte a termést. Magasabb káliumellátottságii
szinten (350–360 ppm AL-K2O) a N 160 kg ha–1 adagja csak tendencia jellegû termésho-

 zam növekedést eredményezett. Nagy, jó minôségû termés eléréséhez elegendô 2,25 millió 
csíra ha–1-t, 43–45 kg ha–1   vetômagmennyiséget vetni. Hazai fajtáink tenyészidô szerintii
termôképessége vetekszik a külföldi fajtákéval. t
Kulcsszavak: rostkender, tápanyagellátás, tápelemfelvétel, növényanalízis, tápelem-
ellátottsági határértékek, tôszám, fajta. e

BEVEZETÉS

k A szántóföldi növénytermesztésben az utóbbi évtizedekben néhány növény – a gabona félékA szántóföldi növénytermesztésben az utóbbi évtizedekben néhány növény – a gabona félék
 és olajnövények – nagy területi részesedése és ökonómiai sikere volt a meghatározó. A 21.és olajnövények – nagy területi részesedése és ökonómiai sikere volt a meghatározó. A 21. 
 században már világossá vált, hogy a vetésszerkezet beszûkülésének ökonómiai és ökológiaii 

t korlátai vannak. Az idônként felhalmozódó élelmiszertöbbletek piaci problémái, valamintkorlátai vannak. Az idônként felhalmozódó élelmiszertöbbletek piaci problémái, valamint
a biodiverzitás csökkenése, környezetre gyakorolt hatása kikényszerítheti a hazánkbann
termt y j j j ,eszthetô számos növényfaj újraértékelését és újra felfedezését, a kender szerey j j j , pének pénekpének
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újbóli növekedését.ú A kenderbôl olyan termékek készíthetôk, amelyek a 21. században élôô 
temberek életét komfortosabbá, biztonságosabbá tehetik, ugyanakkor jelentôs lehetôségeketemberek életét komfortosabbá, biztonságosabbá tehetik, ugyanakkor jelentôs lehetôségeket 
kajánlanak a mezôgazdasági termelôk, a feldolgozók és végtermék-elôállítók, kereskedôkk 

és ezek szövetségei számára.é

IRODALMI ÁTTEKINTÉS

A növények értékelését különbözô szempontok szerint végezhetjük.A Montford és lSmalll
(1999) huszonegy, a világon termesztett fô növényt, többek között lucernát, erdei fát, ga-

tbonaféléket, cukornádat, burgonyát, napraforgót, gyapotot, repcét, szójababot és dohánytbonaféléket, cukornádat, burgonyát, napraforgót, gyapotot, repcét, szójababot és dohányt 
khasonlított össze a mag- és rostkenderrel a biodiverzitás és környezetbarát tulajdonságaikhasonlított össze a mag- és rostkenderrel a biodiverzitás és környezetbarát tulajdonságaik 
k alapján. Huszonöt vizsgált paraméter alapján megállapították, hogy a termesztett növényekk
tközül a lucerna és a rönkfa után a magkender és a rostkender következik környezetbarátközül a lucerna és a rönkfa után a magkender és a rostkender következik környezetbarát 

tulajdonságaik és a biodiverzitásra gyakorolt kedvezô hatásuk tekintetében. A kenderrôl,tulajdonságaik és a biodiverzitásra gyakorolt kedvezô hatásuk tekintetében. A kenderrôl, 
k sokoldalúságáról számos könyv, tudományos és ismeretterjesztô közlemény jelent és jelenikk

meg. A kendernek Nemzetközi Kender Szövetsége és ennek hivatalos folyóirata van, ameg. A kendernek Nemzetközi Kender Szövetsége és ennek hivatalos folyóirata van, a 
Journal of Industrial Hemp. Ezek az ismeretek azonban csak szûkebb szakmai körökhözJournal of Industrial Hemp. Ezek az ismeretek azonban csak szûkebb szakmai körökhöz 
jjutnak el. Általában jellemzô az a téves közhiedelem, hogy minden, ami j Cannabis, ká-
bítószer. Kevésbé ismert, hogy rostjából és magjából számos olyan termék állítható elô,bítószer. Kevésbé ismert, hogy rostjából és magjából számos olyan termék állítható elô, 
melyek többsége nem élelmiszernövény, újrahasznosítható, környezetileg tiszta, lebomlómelyek többsége nem élelmiszernövény, újrahasznosítható, környezetileg tiszta, lebomló 
anyag, így például textil, papír, hô- és hangszigetelô paplanok, biokompozitok, szilárdd 
és folyékony energiák, kozmetikumok, gyógyhatású készítmények.é Van der Werf (2004) f
franciaországi körülményekre végezte el a rostkender- és a búzatermesztés életciklusfranciaországi körülményekre végezte el a rostkender- és a búzatermesztés életciklus 

tanalízisét (LCA). Eredményei szerint 1 tonna terméshez a teljes termesztési folyamatt 
alatt felhasznált energiaigény 1293 MJ, míg búzánál 2200 MJ. A kender termesztésii 

kfolyamata alatt felhasznált energiaigény egyik jelentôs eleme a tápanyagigénye. Ennekfolyamata alatt felhasznált energiaigény egyik jelentôs eleme a tápanyagigénye. Ennek 
becsléséhez szabatos trágyázási tartamkísérletek szükségesek. Hazánkban Nagyhörcsökönbecsléséhez szabatos trágyázási tartamkísérletek szükségesek. Hazánkban Nagyhörcsökön 
és Szarva son végeztek ilyen kísérleteket. Ezek a kísérletek az irodalomban fellelhetô, aés Szarva son végeztek ilyen kísérleteket. Ezek a kísérletek az irodalomban fellelhetô, a 
kender fajlagos tápelemfelvételével kapcsolatos ellentmondások tisztázását is célozták.kender fajlagos tápelemfelvételével kapcsolatos ellentmondások tisztázását is célozták. 
Kádár et al.K (2003) és Kádár (2004) nagyhörcsöki kísérletei szerint, hasonlóan a szarvasii 
eredményekhez (e Iványi (( 1998, Iványi és Izsáki 1996, 2000) a kender fajlagos elemtartalmaa 
a textilipari célú kender betakarításakor az NPK-ellátottságától függôen N: 83–152 kg,  
PP2O5: 27–48 kg, K2O: 142–323 kg. A rostkender optimális tápláltsági állapotát 20–400 
cm magas teljes növényben 4–5% N-, 0,4–0,5% P- és 4–5% K-tartalom jellemzi. A ken-
dertermesztés folyamata alatt felhasznált energiaigény másik jelentôs eleme a vetômag 
mennyisége. Tôszámkísérleteinkben arra kerestünk választ, hogy vajon csökkenthetô-emennyisége. Tôszámkísérleteinkben arra kerestünk választ, hogy vajon csökkenthetô-e 
a kivetett csíraszám a kóró mennyiségi és a minôségi paraméterek jelentôs csökkenésee 
nélkül. A termesztett fajták között a szélességi körök, hasznosítási célok szerint különb-n
ségek vannak. Szükséges tehát az adott termesztési körülmények között az adott célra aa 

gj j y jlegjobb teljesítményû fajták kiválasztása.legjobb teljesítményû fajták kiválasztása.

Iványi I. – Izsáki Z.:
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ANYAG ÉS MÓDSZERA

A Tessedik Sámuel Fôiskola Mezôgazdasági Víz- és Környezetgazdálkodási Kara Nö-A
vénytermesztési Tanszékén 1990 óta végzünk kenderkísérleteket. 1989-ben trágyázásivénytermesztési Tanszékén 1990 óta végzünk kenderkísérleteket. 1989-ben trágyázási

t tartamkísérlet lett beállítva. A kísérletben minden évben 4 növény szerepelt kiterítetttartamkísérlet lett beállítva. A kísérletben minden évben 4 növény szerepelt kiterített
vetésforgó rendszerben. A 4 növényfaj egyike a rostkender v (Cannabis sativa L.) volt,
melynek a kísérleti évek során különbözô fajtáit különbözô tôszám mellett vizsgáltuk.m
Trágyázási kísérlet. t  Az 1990 és 2006 évek között, valamint csernozjom réti talajon végzettt
kísérleteinkben vizsgáltuk a különbözô adagú N-, P- és K-trágyázás hatását különbözôkísérleteinkben vizsgáltuk a különbözô adagú N-, P- és K-trágyázás hatását különbözô
rostkenderfajták, szárazanyag-felhalmozására, tápelemfelvételére, terméshozamának ésrostkenderfajták, szárazanyag-felhalmozására, tápelemfelvételére, terméshozamának és
minôségének változására, valamint tápláltsági állapotára. m
FFajták vizsgálata.F A trágyázási kísérletben 1990–1999. között a hazánkban legjobbann
elterjedt e Kompolti kétlaki fajta, 2000–2001. évben a Kínai egylaki fajta, 2002-ben a trá-
gyázási kísérlet parcelláinak felezésével Tiborszállási és UNIKOUU -B fajták, 2003–2005.
évekbené Tiborszállási, 2006-ban a Kompolti és Szarvasi  (fajtajelölt) fajták, 2004-ben különn

t fajtakísérletben az EU-ban minôsített 12 kenderfajta fenológiai és teljesítményvizsgálatátfajtakísérletben az EU-ban minôsített 12 kenderfajta fenológiai és teljesítményvizsgálatát
végeztük el.v
AAz optimális vetési csíraszám meghatározásaA . A vetési csíraszám minôségi  és ökonómiaii

k szempontból is lényeges. Ezért 1997-ben kender mennyiségi és minôségi jellemzôinekk
megállapítására sûrûn = 4,5 millió csíra/ha és ritkán = 2,25 millió csíra/ha vetett ken-m

t  derállomány betakarításkori tôszámát, növénymagasságát, szárátmérôjét és kórótermésétt
 vizsgáltuk. Az eredmények miatt a további kísérleti években a kivetett csíraszámot 2,2–2,5vizsgáltuk. Az eredmények miatt a további kísérleti években a kivetett csíraszámot 2,2–2,5 
 millió/ha-ra csökkentettük, amely a vetômag csírázási százalékától függôen 43–45 kg/hamillió/ha-ra csökkentettük, amely a vetômag csírázási százalékától függôen 43–45 kg/ha 

vetômagmennyiségeknek felelt meg.v

EREDMÉNYEK ÉS KÖVETKEZTETÉSEK

AA kender tápanyagellátása és a terméshozam–minôség kapcsolata.A Az N1P0K1 tápanyag-
ellátás (a talaj 110–130 ppm AL-Pe 2O5- és 310–330 ppm AL-K2  O-tartalma mellett 80 kg/haa
nitrogén) megbízhatóan növelte a termést. Magasabb Kn 2  -ellátottsági szinten (350–360 ppmm
AL-KA 2O) a N 160 kg/ha adagja (N2) csak tendencia jellegû terméshozam növekedést ered-
ményezett. A talaj tápanyagtartalma és a terméseredmények közötti összefüggés azt mutat-m
ta, hogy a rostkender számára a talaj könnyen felvehetô foszfortartalmának Pt 0–P1 szintjee
megfelelô. Ezen a szinten a talaj AL-Pm 2O5 foszfortartalma a vizsgált évek alatt 110–1300
ppm között változott foszfortrágyázás nélkül, illetve évenként 100 kg/ha Pp 2O5   adagolással.
A rostkender számára a megfelelô káliumellátottságnak a KA 1–K2 szint tekinthetô, amely

 300–360 ppm AL-oldható káliumtartalmat jelent, amit évi 300 kg/ha vagy 3 évenként 6000 
kg/ha Kk 2  O adagolással értünk el. Ezeknél a kezeléseknél a nagy termés kiváló textiliparii 
minôséggel, kedvezô rosthozammal és rostfinomsági mutatókkal párosult.m
A rostkender fajlagos tápelemfelvétele, a növényanalízis idôpontja, tápelem-ellátottságiA rostkender fajlagos tápelemfelvétele, a növényanalízis idôpontja, tápelem-ellátottsági
határértékek.h Kísérletünkben a 18–19 t/ha kórótermést adó kezelések adataiból kiszá-

A szarvasi kenderkutatás eredményei
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mítottuk a rostkender fajlagos tápelemfelvételét a maximális tápelemfelvétel értékeibôl,mítottuk a rostkender fajlagos tápelemfelvételét a maximális tápelemfelvétel értékeibôl, 
mely a fô tápanyagoknál a következôképpen alakult: N 10–14 kg/t, Pm 2O5 3,3–3,9 kg/t, K2O
14–20 kg/t, CaO 14–16 kg/t, MgO 5–6 kg/t. Kettôs hasznosítású kendertermesztés eseténn 
1 t magtermés (a hozzá tartozó 12 t szár és 2 t levélterméssel együtt) 144,7 kg N-t, 62 kg 
PP2O5-t és 178 kg K2 kO-t von ki hektáronként a talajból. A rostkender növényanalízisénekk 
optimális idôpontja a tápelemtartalom, a szárazanyag-felhalmozás és a tápelemfelvétell 
változása alapján, május vége és június eleje közé tehetô, amikor a növényen az 5–6.változása alapján, május vége és június eleje közé tehetô, amikor a növényen az 5–6. 
levélpár kialakult, magassága 70–80 cm, és elérte a 4–5 t/ha szárazanyagtömeget.l A rost-
kender tápelemtartalma és a tápelemek aránya, valamint a szárazanyaghozam és a terméskender tápelemtartalma és a tápelemek aránya, valamint a szárazanyaghozam és a termés 
alapján tápelem-ellátottsági határértékeket, valamint tápelemarányokat állapítottunk meg 
a rostkender növényanalízisének optimális idôpontjára.
AA fajták teljesítménye.A A Kínai egylaki kender 1–3 t/ha magtermés mellett 15–20 t/haa 
kórótermés hozamra képes kisparcellás kísérleti körülmények között. Ak Kínai egylakii
maximális kórótermése (24 t/ha) és rosttermése (6,6 t/ha) kiemelkedik minden fajta közül.maximális kórótermése (24 t/ha) és rosttermése (6,6 t/ha) kiemelkedik minden fajta közül. 
A rosttartalma (27,4%) azonban elmaradt aA Kompolti kender (34,4) rostszázalékától. Az 
UNIKO-B rostszázaléka és hektáronkénti rosthozama magasabb volt a Tiborszállási fajtáé-
nál. A szakítóerô és rostfinomság tekintetében jelentôs különbség a két fajta között nemnál. A szakítóerô és rostfinomság tekintetében jelentôs különbség a két fajta között nem 
alakult ki. Ha a fajták között valamilyen sorrendet akarunk felállítani, elsô a Kínai egylaki, 
második a m Kompolti, harmadik az UNIKO-B és negyedik a Tiborszállási (elsôsorbann 
alacsony rosthozama és átlagos rostminôsége miatt). A 2004-ben vizsgált 12 fajta közüll 
kiemelkedô termést adott a k Dioica 88 (17,96–18,51 t/ha), a Fibranova (18,00–17,48 t/ha),  
a Futura 75 (16,72–16,11 t/ha) és a Kompolti (15,76–16,68 t/ha) fajta.
Optimális vetési csíraszám. 1996-ban a kelés utáni 4,2 millió/ha növénysûrûség betaka-
rításra 1,4–2,3 millióra csökkent. 1997-ben a kender önritkulása miatt nem volt különb-r
ség  a sûrûn = 4,5 millió csíra/ha és ritkán = 2,25 millió csíra/ha vetett kenderállományy 
betakarításkori tôszáma között, mely 1–1,25 millió db/ha között változott mindkét keze-b
lésnél, a kórótermés a ritkább vetésnél 0,7 t/ha-ral nagyobb lett. Ezért a további kísérletilésnél, a kórótermés a ritkább vetésnél 0,7 t/ha-ral nagyobb lett. Ezért a további kísérleti 
években a kivetett csíraszámot 2,2–2,5 millió/ha-ra csökkentettük, amely a vetômagévekben a kivetett csíraszámot 2,2–2,5 millió/ha-ra csökkentettük, amely a vetômag 
csírázási százalékától függôen 43–45 kg/ha vetômagmennyiségeknek felelt meg. Nagyy 
és jó minôségû rostkendertermés eléréséhez minden évben, minden fajtánál elegendô aés jó minôségû rostkendertermés eléréséhez minden évben, minden fajtánál elegendô a 

thazánkban korábban a gyakorlatban alkalmazott 4–4,5 millió csíra/ha helyett hektáronkénthazánkban korábban a gyakorlatban alkalmazott 4–4,5 millió csíra/ha helyett hektáronként 
2,25 millió csíra elvetése. 

Iványi I. – Izsáki Z.:



297

Results of hemp research in Szarvas

ILDIKÓ IVÁNYI – ZOLTÁN IZSÁKI

Tessedik Sámuel College
Faculty of Agricultural Water and Environment Management

Szarvas

SUMMARY

t Hemp trials have been included since 1990 in a long-term fertilisation experiment setHemp trials have been included since 1990 in a long-term fertilisation experiment set
up in 1989 in the Crop Production Department of the Faculty of Agricultural Water andup in 1989 in the Crop Production Department of the Faculty of Agricultural Water and
Environment Management, Tessedik Sámuel College. All four crops in the crop rotation,Environment Management, Tessedik Sámuel College. All four crops in the crop rotation,
which includes fibre hemp (w Cannabis sativa  L.), are planted each year. Various varieties
of hemp, namely Kompolti, Tiborszállási, UNIKO-B, Chinese Monoecious and Szarvasi,
have been sown over the years, while in 2004 a separate two-factor (variety x harvestinghave been sown over the years, while in 2004 a separate two-factor (variety x harvesting
date) variety trial was set up to carry out phenological and performance tests on 12 hemp

r varieties registered in the EU. Plant density experiments aimed at determining whethervarieties registered in the EU. Plant density experiments aimed at determining whether
the seeding density could be reduced without causing a reduction in quantitative andthe seeding density could be reduced without causing a reduction in quantitative and
qualitative stem parameters.q
A fertiliser rate of 80 kg haA –1   nitrogen, in combination with soil reserves of 110–130 ppmm
AL-PA 2O5 and 310–330 ppm AL-K2 t O, was found to give a significant yield increase. Att
higher potassium supply levels (350–360 ppm AL-Kh 2O) a nitrogen rate of 160 kg ha–1

 only resulted in a slight, non-significant increase in yield. A seeding rate of 2.25 millionn 
per hectare (43–45 kg hap –1) was sufficient to achieve high yields with good quality. Thee
yield potential of Hungarian varieties is competitive with that of foreign varieties in theyield potential of Hungarian varieties is competitive with that of foreign varieties in the
same maturity groups.
Keywords: fibre hemp, nutrient supplies, nutrient uptake, plant analysis, nutrient supply
limit values, plant density, variety.l
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