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A FtIMAGTERMESZTESI TECHNOLOGIAK FEJLESZTESI LETIETOSEGEI
lvtiny Kiiroly Burg& yorgy
Bevezet6s
A szazad 30-as eveiben kialakult hazai famagtermesztes rOvid ido alatt jelentos
sikereket drt el. A hazai igenyek kielegitesen till a famag fontos exporteikke is vAlt.
40-es evek elejen a kivitel inegkozelitette a 300 tonnat (SZEICACS, 1954.). Az
alkalinazott termesztestechnolOgia kisetzemi modszereken alapult A filmagtermesztes
versenykepesseget
kedvezo okologiai adottsagaink mellett — tulajdonkeppen az
elOmunka olcsosaga biztositotta.
A korszeril nagyazemekben is hatekonyan alkalmazhat6 — termesztes -technologiak
a fiirnagterrriesztesben a 70-es evekben alakultak ki, felhasmalva a hazai es a kUlfOldi
kutatasi eredmenyeket. Elbert az idoben szdeskOril kutatamunka folyt, ezek
eredrnonyeire lehetett ala_pozni a termesztestechnologiai fejleszteseket (JANOVSZKY,
1975, 1981, 1982; SZODFIUDNE, 19'75; BALAZS, 1977; IVANY, 1977, 1984). A
kesabbiekben, amikor a nagyfizerni famagtermesztesi teehnolOgiak egyes eleineinek a
finoinitasa volt napirenclen, szamos, a gyakorlat altat felvetett problerna megoldasara
vegeztek vizsgalatokat. Ilyenek voltak peldaul az optirrialis betakaritasi iclopont
vizsgalata, a tarligetes hatask az any -arozs problema egyes fUfajok
vetOuriagterineszt6seben a feharkalaszUsag okainak feltarasa stb. (IVANY, 1988, 1991;
SURGES — FISCHL — IVANY, 1993, l 995; CZENCZ — I ANY — VARNAI, 1993). A
kutatasi eredmenyek kazv llen l hasZnosulhattak a terinesztes gyakoriallban
technoiagia-fejleszioseken keresztul
A technologia fejlesztes indokai napjainkban
-

MezOgazdasagunk mai altalanosah nehez helyzeteben a szalastakarmanyok
vetbmagtermeszt6se inindenkeppen az a teralet, amely sikeresen fejles2theto es ehhez
rieni sztiksegesek nagy anyagi raforditisok, A
keresik a valtortatis
lthetosegeit, es ha j6 aron es biztonsaggal eriekesithet6 termek eloallitasoxa van
lehet.Oseg, rugalmasan bovitik a termeles szerkezetet. A filmagtermesztes a viszonylag
kedvezatlen termafiefyi adottszigok kOzdt# gazdalkodo tizemek szamara is lehet6seget
jeleuthet.
A szakinai elairejelzesek azt mutatjak, hogy a famag-eioallites meg jelent5s
mertekben bovitheta. Jeienieg erre leginkabb az export celtemeltetes varhat6 tovabbi
boviilese ad lehetoseget, de a parkfii fajLik tekinteteben itthon is novekvo a kereslet ma
is. Az elbrejelzesek azonban a jOvOben a furnag iranti igeny nagyobb mertdkii
novekekteset prognosztizaljik. Item beszelve most az allattenyeszi6s egyenlore esak
remelt jovobern fejlodesevel osszefiiggO gyeptelepitesi igenyekral, rovidebb Oxon is a
tait.iag iranti kereslet novekedese varhatO a milvelesi agak ki5zott bekcovetkezi5
valtozasok miatt (gyenge min6segn szantak gyepesitese). Iviegni5 a termeszetvedelrni es
kornyezetvedelmi gyepesitasek jelentosege.
A hazai elOallitasn ifima.gnak azonban versenyk6pesnek is kell lenrii a piaeon.
Okologiai adottsagaink ehhez az alapot annyiban megadjak, hogy viszonyaink kozett
elismerten magasabb biolOgiai ertekii vethmag ailithat6 elo, mint a humidabb klimaj
nyugat-europai orszagokban. A termes mennyiseget es minaseget a termohely
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adottsagai mellett az alkalmazott agrotechnika, szelesebb erteiemben a
termesztestechnolOgia hatirozza meg. Flatekony termeszrestechnolOgia alkahnazasaval
az elOallitott vetomag Onk.- Oltsege biztositja annak versenykepesseget, ertekesithetosegot
a piacon es a megfele16 jovedelem is realizalhato. A fejlesztes lehetaseget egyertelmCien
a terrnesztes szakmai szin vonaIanak emeieseben, a termesztesteelinolOgiak
korszerusiteseben, es a helyi adottsagokhoz igazitott preciz, szakszerii alkalmazas
felteteleinek a megterernteseben kell keresni. A tov6bbiakban attekintitik a
termesztestechnologia nehany eiemet, kiemelve azokat, amelyek a magterrn6s
mennyisege es minosege szempontjab61 a legmeghatkozobbakat, illetve azokat
amelyeknel a kutatasi eredmenyek gyakorlafi alkalmazasa a termesztesi szinvonai
javulasat eredinenyezheti.
1. Telepites-technologia

].veto novenyek telepitesevel kapesolatban nern lehet elegszer hangortatni azt a
.szakmai civet, hogy a telepitesre evekkel elore keszulni kell. Ez azt jelenti elsosorban,
hogy elOre rneghatitrozzuk azt a tablet. (tablakat), ahova rnajd 2-3 ear mnlva az evelo
kultiirat teIepitjak. Ezalatt a vetesi sorrend megliatarosanal a talajmiilveiesi modok es
eljarasok megvalasztisinal, a tapan yagellatasban, a herticidek hasznalativban
tigyelembe vesszUk a majdari telepitendO nOvanyallomAny szempontjait. Sajnalatos,
hogy a gazdalkodas Jelenlegi feltetelei kOzOtt sok esetben igen korlatozott az „elOre
felkesztiles" lehetOsege az tizeinekben (bizoiwtalan ideja fOldberlemenyek,
tenlezhetetlen jov6 meg par evre is stb.),
Magftivesek telepitesenel az els6 helyen ernlitendO, hogy a telepitest megelOz6en
minden lehetseges mOdon irtsak az evelO gyomokat, az evel6 ftifele gyomoktol teljesen
mentesiteni kell a tablet_ E.hhez fel kell has-znalni az eiOvetemenyeknel adodo
vegyszeres gyomirtasi lehetOsegeket, es minden lehetseges agrotechnikai eljarast is
igenybe kell venni e eel erdekeben. A telepitest kovetoen ugyanis mar szinte semmi
lehetosegank nines az egyszika gyornok irtasara, mint ahogy a vetornagb61 tOrtert6
eltavolititsuknak is igen korlatozott a lehetitisege. Igy az egesz vetomagterinesztes
eredrnenyessege kerdOjelezodhet meg (pl. taraekbnza jelenlete az allornanyban).
A telepitest megelozO evekben eelszeraen megvalasztott novenyi sorrend is
hozzajarul az eredmenyes maglermeszteshez, eppen elsOsorban azaltal, hogy biztositja
az elabb emlitett gyomirtasi lehetasegeket. A kozvetlen elovetemeny pedig a telepites
eredmenyessegeben jatszik nem kis szcrepet. Viszonyaink kOzEitt leginkabb kaldszos
gabonak a magfilvek ellivetemenyei. A kazismerten ji5 baza elOvetemenyek
teimeszetesen /neg kedvezabbek lennenek, de ezek utan gyakorlatilag bdzeit fognak
vetni.
A telepites meghataroz6 az evel6 fuvek magterni6 allomanyainak kesObbi
teljesitmenye szempontjab61, de meghatfirozo o1yan vonakozasban is, hogy a telepitesi
kOltsegek jelentik a termelesi kolisegek legnagyobb hanyadat. A takaronoven yes
telepites nemikepp mersekli a telepites kOltsegeit, de azt tigy keil vegezni, bogy a
„vedonoveny" konkuremiaja ellenere is kiaiakuljon az egyenletes nOvenysiirasegii,
komplett allomany a takarmanynOveny betakaritasat kbvetoen. TakarOnOvonykent fel
magmennyiseggel vetett tavaszi gabona, elsosorban arpa johet szamitasba, de adott
esetben szOba jOhet mas, nein ttIlzettan arnyekolO, koran betalcaritasra keriilii noveny is.
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A takaranbyenyes telepites termeszeteseu tavaszi yetes eseten
szOba azoknkl a
fajoknal, melyck az els6 evben nyar vegi lelepitesben sera adnanak teljes magterrnest,
2. A tapanyagellatis kerdesei

A tapanyragellatas a fiimagtermesztesben is meghatanaz6. A magfuvesek egyobk6nt sera
igen kerninek j6 tapanyag-szolgaltato kepessegii talajokra, ezert feltetlen szamolnunk
kell azzal, hogy az egymast kOvet6 evek terrnese kimeriti a talaj tapanyagkeszletet. Ha
nem gondoskodunk a megfele16 tapanyag-ellatasr61 a rnasodik terin8 &UM erOsen
esi5kken a magterines, az allomany gyengen fejlodik, kiritkul, elkezdedik a
gyornosodds.
Az alapinatragyakent kijuttatand6 foszfor es kalituri rnennyisege a talajellatottsag
ismereteben meghatarozhato. Az 6Yenkenti ji5 rnaghozamok eleneseben a NmtitragyazAsna,k van dOnto szerepe. A rnagtertnes mennyiseget alapvet6en meghatAroz6
termoselern a tertiletegysegre jut6 produktiv (generativ) hajtasszalm. A tavasszal
generally stadiumba jut6 hajtasok szarnkt elsosorban az i5szi (attele145) hajtasok
fejlettsege, a hajtasok kora tavaszi kondiei6ja hatArozza meg. Ezert rendszerint kedvez6
a tervezett N-adag 6szi tavaszi rnegosztasa es a tavaszi adag korai kijuttatasa. A ji5
tapanyag-ellatottsag a feltetele a kelloen fejlett viragzatok kialakulasanak
(viragzatonkerni viragok szarna) es a j6 szenatelitbdesnek is (ezerszemtomeg). A
hatekonyan hasznosul6 N-adag fajonkent eltero, 80-120 kg kozott hatirozhat6 meg, de
egyes nagy habitusd szalflivek eseteben akar 150 kg-ot meghalad6 N-hatoanyag
menu kditsege is megteriil a raagterufes tobblettel.
3. ApolAs jeliegii munkik
A nyar vegi telepitesa allomany, ha a vetest szeptember elejeig elvegezzlik, az dsz
foiyarnan kellokeppen megerOsOdhet 6s a kavetkezo 6vben magrermest ad, Iavaszi,
takaronmeny telepites eseten a fiatal dllomanyt herbicidkezeles es tisztit6
kaszalas kombinkciOjavai vedhetjuk meg hatekonyan a gyomok elayom6 hatasat61.
Takaranaven yes telepites eseten a legfontosabb a takareinoverry gyors betakaritksa tigy,
hogy az alatta kialakul6 gyengen fejlett nOvenyekben a leheto legkisebb kart tegyak,
.FejlOdestIket N-mu'tragyazassal segithetjtik el6.
A rnagtermi5 evekben az. Apolas jellegu munkaknak az allomanyok zavarta1an
fejlodeset, a gyomok, a kOrokozOk es a kartevok elleni vedehnet kell biztositani. A
mechanikai jellegu beavatkozasok kozLil kiernelendO a sadfanovedek kaszAlasa, illetve
mas esetbcn az Oszi tisztito kaszalas szakszerii eivegzese.Men esapadekos nyan
idi5jaras eseten, elsosorban a szalftivek allomanyai a magbetakaritas, szalmabelakaritas
utan jelentas mennyi s6gii sarjarrOvedoket adhatnak amely takannanykent ertekesitheto.
Kisebh SaiitherilleS eseten a legeitetes johet szaba.
A sarjunibvedek betaaritAsat, illetve a tisztito kaszalas idapontjat ngy kell
hogy a tel bealltaig az 1:1j Gszi hajtAsgeneracia kellokeppen megerosOdjek, alive) az
Osszel kialakult 3-5 leveler hajtasokbol lesznek a kovetkez6' 6vi generativ hajtasok.
hzek szama &Into a koiyetkezo evi magtermes mennyisege szempontiab61. A
sujubetakaritas, illetve a tisztito kaszalas elmaradasa, az elhalo idosebb hajtasok nagy
tomege gAtolj a az 6:1 hajtasok kialakulasit, tavasszal pedig az elhalt hajtasokbal 016
„bunda" akadal yozza a a frata1 hajtasok fejlodeset., a generativ hajtasok kialakulasat,
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Ennek kapesan szolni kell meg a tarloegetes kerdeser61. Ismert, bogy a gabonatarla
egetese, elsOsorban kOrnyezetvedelmi okokb61 nem javasolt, illetve esak kiveteles
nOvenyegeszsegOgyi problem& eseten engedelyezhet6. vizsgalataink, es szamos Uzemi
tapasztalat matatja, hogy a Cobb eves magfuvesekben a magbetakaritast kOvetO
tarloegetes szinte megtTiatalitja a novenyallornanyt, es a kovetkez6 evben jelentosen
novekszik a magtermds mennyisege. KillOni5sen viirOs csenkesz, a felemaslevehl
csenkesz, a reti perje es a tarackos tippan magterrneszteseben vannak nagyon kedvez6
tapasztalatok, Ezek tobbeves allomitnyainal, ha a kWitlmenyek lehet'ON6 %eszik, es az
engedelyek is beszerezhetok, minclenkeppen drdemes elni a lehetoseggel.
4. Vegyszeres gyornirtas
A telepitest megeli5z6 idaszakban kell megtisztitani a terilletet a gyomoktal. KtilonOsen
vonatkozik ez az egyszika fafele gyomnOvenyekre_ Ha ezek megjelennek a magterm6
allornanyban, irtasuk mar gyakorlatilag lehetetlen, egyesek eltavolititsa a vet6magb61
szinten nem oldhat6 meg. Ugyanakkor mind a szant6fOldi szemle szabviny, mind a
vetamag hatarertek szabvany nagyon szigora feltdteleket scab meg.
A tclepitest megelfiz6 evekben helyesen alkalmazott agrotechnika es tnegfelelo
herbicidek hasztadiata rendszerint elegseges is, de elsbsorban taraekbazaval erOsen
fertOzott teruleteken szukseges lehet a vegyszeres gyomirtas az elovetemeny
betakAritasat ick5vetdevt, a telepMst mcgeW- cri. F, ceira ma leginkabb a kUlOnbOzo
treven es Osszetetelben forgaloniban levo glifozAt hat6anyaga szereket hasmillak. A
glifozat levelen keresztal hat, ezert a kezelest a tenydszidoszakban a gyornnovenyek
olyan fejlettsegi allapotaban vegezztik, amikor a levelzet biztositja a sztikseges
szennennyiseg felszivOdasit. A taraekbliza irtasara gabona elovetemdny eseten —
rendszerint augusztushan van lehet6seg. Termdszetesen a totalis gyomirtoszer kolon
alkaimazasa jelentOs tobbletkoltseggel jar, ezart tOrekedjUnk a gyomproblema
megoldasara, mar az elovetemenyekndl.
A telepitest lawetoen a magrOl kelp ketszikii gyornok gaol* a kelO, fiatal
aliomanyok fejlodeset. Ezekkel szemben az idoben alkalmazott herbicidkezeies
hatekony. Ma is a gabonafeldknel alkalmazott hormonhatasti szerek hasznalatosak
elsasorban. A j61 fejlett, egyenIetesen sura allomanyok a to),Tabbi evekben a szokasos
agroteel-inikai, apolasi munkakkal legtobbszor gyornmentese -n tarthatOk_ A magtermo
Nekberi ta-vass2a1 a szkbaindulas kezdeteig elclOnthet6, hogy szilkseges-e a vegyszeres
gyomirtas alkalin azis a.
Nagyobb problemat jelent a ruagftivesekben az un. nehezen tiszEithat6 magva
gyonmOvenyek megjelenese_ Ez leginkabb akkor Fordul el6, ha a telepitesre yak)
felkesads nem volt megfeleli5, es azok irtasat a telepites elOtt nem tudtuk hianytaianul
megoldani. Az egyenetlen, hianyos, vagy rit_kulo allomanyokba pedig egyeves, ftifele
gyoma.)venyek teleptilhetnek be. (Bromus, Vulpia). Ezek vegyszeres irtasa legfeijebb az
igen munkaigen yes foltpermetezessel oldliato meg (idegeneles).
Leguiabh vizsgalataink azonban arra engednek kovetkeztetni, bogy nehany
termesztett fufaj magterrn6 allomanyaban ma mar lehetOve valhat a nagyon veszelyes
rafele gyomok (pl. Agropyron repens) irtasa is. Az utObbi dvekben forgalomba
az egyszikaek irtasara kifejlesztett korszerti herbicidek kOzal nOmeivekkel szemben
egyes termesztett fafajok rezisztenciat mulatnak (Festuca rubra, Festuca heterophylla,
Brornus inermis), Ezek allornattyaib61, pl.. a tarackbuza kiirthato. Eziranyd vizsgalataink
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eddigi eredmenyeiral a kiizellovOben kozlemenyben is beszAmolunk es folyLatjuk az
azeini alkalmazasi lebetosegek vizsgaiatat.
5. KOrekintik, kLrtevok elleni vedelem
A vegyszeres vedekezes altalaban hem allando eleme a furnagterrnesz -tesi
termesztesteehnolOgiaknak. A kerokozek is karteva nagyobb kartetele rendszerint az
agroteehnikai modszerek szakszern alkalmazasaval megakadalyozhata. Elo'fordul
azonban, bogy akar egyes obligat parazitak, vagy a specialis kartevi5k olyan mertekben
szaporodnak el, bogy sztiksegesse vnlik a vegyszeres vedekezes,
A kOrokozek k6zi.11 a lisziharmat es a rozsdabetegsegek az evel6 fuvek Inagtermi5
allonianyaiban is fellephetnek. A rozsda leginkabb a acilunk is legnagyobb tertlettel
biro Latium fajok 1.Tetomagtermeszteset veszelyeztetheti. Az export oeltermeltetes
kereteben nalunk is tennesztett angolperje fajtak kOzn1 ki 1onosen a keson eranel
elegge rendszeres a nagyfokti rozsdafertazds. Ha a fertazes koran, a viritgzas ratan
bekovetkezik, tOnkre teheti a teljes magtermest. A vedekezesre a lehetosegek hasonlak,
mint a gabonafeleknel.
Egyes filfalok (voros esenkesz, reti perje, magyar rozsnokp magterm6 allomanyaiban
kornoly gondot okozhat az anyarozs-fertOzeittseg (Claviceps purpurea). A vetOmagszaporit6 iablakon a szkieraciumok a mageres idejere fejiadraek ki, es a betakaritassal a
vetomagba keralnek. A vett5mag szabvany ugyanakkor a vetornag szklerociumtartalrnara igen szigorli hatarertekeket ad meg. Az anyarozs elleni komplex vedekezes
osszetev5i: szklerOcium-mentes veti5mag, kiilsa fertikesi forrasok megszantebese
(kOrnyezo gyepes teruletek rendszeres kaszalasa), vegyszeres vedekezes szisztemikus
fungicidekket.
Az Ogynevezett feherkalaszilsag leggyakrabban a esenkesz fajoknal, a reti peijenel
es a taraekos tippan allomanyokban jelentkezik, de mas fajoknal is el6fordul. Sok okra
visszovezetheta, karkepe azonban egyseges: a viragzatok a viz- es tapanyagellatas
zavarai vagy teljes megszakadasa kOvetkezteben ido el64t elsargulnak, majd elszaradnak
(kifehiVednek), Elettani okok, korokozOk, kiirtev pk is elaiolozhetik. Vizsgalataink
szerint a nagymertekben jelentkezdi feherkalaszasagot --ann akar 50-60%-os !nocturnes
esOkkenest is okoz a mezei poloska fajok gradacii6, szerfi elszaporodasa okozza. Hatasos
vedekezest jeleni a mezei poloskak tomeges megielenese idejen a foszforsav-eszter
liataanyagli szerek hasznalata. Preventiv veddekez6sk6nt a tarloegetes javasolhato. A
gyepnavenyzet karositoinal, kUlonOs tekintettei a magkartevokre, a kiadvanyban
taralhatonlasik Viziernenyi.inkben reszietesebben is foglalkozunk_
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Szerz6k Ivany Karoly, egyeterni docens
Veszprerni Egyetem Georgikon Mezligazdasagtudomanyi Kat Keszthely, 8361 Pf: 71.
Borges yOrgy, egyetemi docens
Vezpremi Egyetem Georgikon IsifezOgazciaseigtudornanyi Kar
Keszthely, 8361 Pf: 71.

