
VETÉSFORGÓ - VETÉSVÁLTÁS

• növénytermesztési rendszerek típusai, 
felépítése, természettudományos alapjai

• vetésforgó összeállításának alapjai

• növénytermesztési rendszerek és a termés 
összefüggései



Legfontosabb szántóföldi növények vetésterülete

Növény

Őszi kalászosok
Őszi búza
Őszi árpa
Tritikalé
Rozs
Tavaszi kalászosok
Tavaszi árpa
Zab
Kapás növények
Kukorica
Cukorrépa
Burgonya

Vetésterület
ezer ha (2014/2015)

1.025
218
129
43

88
47

1.167
15
14



Legfontosabb szántóföldi növények vetésterülete

Növény

Hüvelyes növények
Borsó (száraz/zöld)
Szója

Évelő pillangósok
Lucerna

Olaj- és rostnövények
Napraforgó
Őszi káposztarepce

Vetésterület
ezer ha (2014-2015)

30/17
62

120

627
206



i.e. 1000 Kína, Han dinasztia ideje: ugyanolyan növény
folyamatos termesztésével csökken a termés,
egyszerű vetésforgók alkalmazása

i.e. 500 körül Cato: De agricultura című munkájában említi a 
pillangósok kedvező hatását.

Az ókori görögök és rómaiak négyféle vetésforgót 
alkalmaztak: kettőt termékeny, egyet közepes, egyet 
gyenge termőképességű talajon

i.sz. 100-ig Közép-Európa nagy részén kizárólag gabonaféléket
termesztettek a földterület kimerülésig való
használatával.

A vetésforgók története



A vetésforgók története

Középkor Eredeti háromnyomásos gazdálkodás megjelenése
(1. ugar, 2. őszi gabona, 3. tavaszi gabona)

18. sz.-tól Módosított háromnyomásos rendszer (1. répa, 2.
tavaszi gabona, 3. őszi gabona)

18. sz. vége Norfolki négyes vetésforgó (Arthur Young) (1. répa,
2. tavaszi árpa vöröshere alávetéssel, 3. vöröshere, 4.
őszi búza)

19. sz.-tól Ásványianyag elmélet (Justus von Liebig, Carl
Sprenger), Humuszelmélet (Albrecht Thaer)
Klasszikus vetésforgó, vetésváltás, monokultúra



Átlagos búzatermések Európában a gazdálkodási 
rendszer függvényében (Lütke, 1986 alapján Gyuricza 2004)

1500-1700

1840-1890

1900-1930

1930-1975

1975-2004

1 3 4 52 76
tonna/hektár

Háromnyomásos gazdálkodás (pillangós nélkül)

Háromnyomásos gazdálkodás (pillangós növénnyel)

Vetésforgó + műtrágya + pillangós

Vetésforgó +több műtrágya + agrokemikáliák

Vetésforgó +még 
több műtrágya + 
agrokemikáliák + 
nemesítés

0,8

1,6

2,5

4,0

7,0



Klasszikus vetésforgó

A növénytermesztés olyan tervszerű rendszere, amelyben a 
növények összetétele és aránya hosszabb időre állandó, a 
növényeket térben és időben előre kidolgozott sorrend szerint 
termesztik, és meghatározott idő elteltével kerülnek vissza ugyanarra 
a területre.

A rendszer négy alapeleme:

•A növényi összetétel,

•A növények aránya,

•A növények sorrendje,

•A rotáció (körforgás)



Klasszikus vetésforgó

Sorrend Összetétel Arány
1. év Őszi búza 25 %
2. év Cukorrépa 25 %
3. év Tavaszi árpa 25 %
4. év Őszi káposztarepce 25 %

5. év =1. év Rotáció: 4 év

Rotációs táblázat



I. II. III. IV.

1. év Cukorrépa Tavaszi 
árpa av. 

vöröshere

Vöröshere
2. éves

Őszi búza

2. év Tavaszi 
árpa av. 

vöröshere

Vöröshere
2. éves

Őszi búza Cukorrépa

3. év Vöröshere
2. éves

Őszi búza Cukorrépa Tavaszi 
árpa av. 

vöröshere
4. év Őszi búza Cukorrépa Tavaszi 

árpa av. 
vöröshere

Vöröshere
2. éves

5. év = 1. év Cukorrépa Tavaszi 
árpa av. 

vöröshere

Vöröshere
2. éves

Őszi búza



Növényi összetétel
• Őszi gabonák
• Tavaszi kalászosok
• Kapás növények
• Pillangós takarmánynövények

Keretvetésforgó

Növénycsoportokból összeállítható, klasszikus elveket követő 
vetésforgó



Vetésváltás

Olyan tervszerű rendszer, amelyben adott területen az 
agrotechnikai szempontból hasonló, vagy különböző csoportba 

tartozó növényeket bizonyos időközönként (1-2, v. 3 év) 
váltakoztatva termesztik.

Évenkénti váltás:

borsó                 
őszi búza              
repce                     
őszi árpa                
napraforgó

Kétévenkénti váltás:

őszi búza                 
őszi búza              
kukorica                    
kukorica                
napraforgó



Monokultúra

Váltás nélküli termesztés, amelyben egy növényt ugyanazon a 
területen éveken át termesztünk megszakított vegetációval



Növénytermesztési rendszerek áttekintése

Termesztési 
rendszer

Növények

összetétele aránya sorrendje rotációja

KLASSZIKUS állandó állandó állandó állandó

VETÉSVÁLTÁS tervszerűen 
változhat 

(összeférhetőség)

tervszerűen 
változhat 

(koncentrálhatóság)

változó (1-2-
3 éves váltás)

nincs, helyette 
visszatérhetőség

MONOKULTÚRA 1 növény 100 % önmaga utáni termeszthető-
ség ideje 
(megszakítás)



A kukorica termése különböző vetésforgókban 
(Martonvásár 1960-1986)

Növényi sorrend Kukorica Szemtermés %

%-a 
vetésforgóban

trágya nélkül trágyázott

A. Kukorica monokultúra 100.0 100.0 100.0

B. 3 év lucerna – 5 év 
kukorica

62.5 112.7 102.1

C. 2 év őszi búza – 2 év 
kukorica

50.0 120.4 104.9

D. 3 év lucerna – 3 év 
kukorica – 2 év őszi búza

37.5 120.8 108.8

E. Norfolki: kukorica –
tavaszi árpa – borsó – őszi 
búza

25.0 122.9 114.3



Az őszi búza termése különböző vetésforgókban 
(Martonvásár 1960-1986)

Növényi sorrend Búza Szemtermés %

%-a 
vetésforgóban

trágya nélkül trágyázott

A. Őszi búza monokultúra 100.0 100.0 100.0

B. 3 év lucerna – 5 év őszi 
búza

62.5 110.3 109.7

C. 2 év őszi búza – 2 év 
kukorica

50.0 116.4 118.5

D. 3 év lucerna – 3 év 
kukorica – 2 év őszi búza

25.0 111.7 121.2

E. Norfolki: kukorica –
tavaszi árpa – borsó – őszi 
búza

25.0 147.9 132.2



• A talajtermékenység fenntartása csak a vetésváltáson alapuló rendszerben 
lehetséges

• A talaj szakszerűbb és sokoldalúbb kihasználása csak több növény 
termesztése esetén biztosított 

• A vetésváltás az egyes növényfajok termésbiztonságának alapvető feltétele
• A vetésváltás a talajvédelem (erózió, defláció, talajtömörödés) elleni 

védekezés alapja
• A termesztés-technológiai eljárások és komplex rendszerek tervezésének 

előfeltétele
• A növényvédelem és a gyomok elleni védekezés tervezésének alapja és 

legolcsóbb eszköze
• Intenzív gazdálkodás és a gazdaság stabilitása vetésforgó nélkül nem 

valósítható meg
• Minőségi vetőmagtermesztés csak vetésváltásban valósítható meg
• Az állattenyésztést kiszolgáló állandó takarmánybázis alapja a vetésváltás
• A környezetvédelmi problémák kiküszöbölésének eszköze

Vetésváltás és monokultúra – érvek és ellenérvek

Érvek



• A talaj termékenysége vetésváltás nélkül is fenntartható
• A vetésváltásos termesztés nem előfeltétele a talajvédelemnek
• Elavult a nézet, hogy egyes növények szegényítik, mások 

gazdagítják a talaj tápanyagtartalmát.
• A vetésforgó nem biztosítja a helyes földhasználatot
• Sok növényfaj termesztése nem egyeztethető össze a 

gazdaságok specializálódásával.
• A monokultúrás termesztés kevesebb gépi beruházást igényel
• Az élőmunka termelékenysége nagyobb a monokultúrás 

termesztésben
• Egyszerűbb az üzem- és munkaszervezés, kisebb a tanulási 

igény.

Vetésváltás és monokultúra – érvek és ellenérvek

Ellenérvek



A vetésforgók természettudományos alapjai

1. Kémiai: humusz-, tápanyag-, nitrogén- és talajpihentetés
elmélete

2. Fizikai: szerkezet-, vízfelhasználás és talajvédelmi elméletek

3. Biológiai: toxin- és patogénelmélet

v TALAJPIHENTETÉS ELMÉLETE

v HUMUSZELMÉLET

- humuszgyarapító növények (évelő pillangósok, 
gyepnövények)

- humuszfogyasztó növények (kalászosok és kapás növények)



A vetésforgók természettudományos alapjai

Talaj humusztartalom befolyásoló tényezői:

1. Talajművelési rendszer

2. Trágyázás

3. Vetésforgó

v TÁPANYAGELMÉLET (ásványi anyag és nitrogénelmélet)

- a vetésváltás szükségességének egyik oka a növények 
különböző tápanyagfelvételével magyarázható

- egyik termesztett növény sem képes a talajt tápanyagokban 
gazdagítani,

- különböző növények különböző mélységből képesek a 
tápanyagokat felvenni



A vetésforgók természettudományos alapjai

v SZERKEZETELMÉLET

- szerkezetjavító növények

- szerkezetromboló növények

v VÍZFELHASZNÁLÁS ELMÉLETE

- kevés vizet felhasználó (nyár eleji betakarításúak)

- közepes vizet felhasználó (nyári betakarításúak)

- sok vizet felhasználó (kései betakarításúak)

v TALAJVÉDELMI ELMÉLETEK

tömörödés, erózió, defláció



A vetésforgók természettudományos alapjai

v TOXINELMÉLET (Talajuntság)

Talajuntság okai:

- tápanyagok és mikroelemek hiánya,

- növénykórtani okok,

v PATOGÉNELMÉLET

Vetésváltás akkor indokolt, ha a betegségek, kártevők, gyomok

számottevő károkat okoznak, és a kártétel összefügg a 

monokultúrával



• Természeti tényezők
éghajlat (vegetációs idő hossza), hőmérséklet (hőösszeg), csapadék 
(éves mennyiség, eloszlás) talaj (fizikai és kémiai tulajdonságok), 
domborzat (lejtő, kitettség, talajvédelem)

• Biológiai tényezők
víz, tápanyag, kár- és kórokozók, összeférhetőség, gyomosságra 
gyakorolt hatás, gyökér- és tarlómaradványok

• Közgazdasági tényezők
fogyasztói igények, kereslet, adott gazdaság profilja, lehetőségei 
(szakismeret, élőmunka, technikai felkészültség)

A növényi összetételt befolyásoló tényezők



Elővetemény érték
Elővetemény igény

Összeférhetőség
Vissztérhetőségi idő

Vetési idő, betakarítási idő

A növényi sorrend kialakításának alapelvei



Elővetemény igény – elővetemény érték

Elővetemény igény: az utónövény termesztését segítő biológiai és 
agronómiai követelések összessége

Elővetemény érték: az utónövény termésére és termesztés-
technológiai eljárásaira gyakorolt hatás

Az elővetemény értékét befolyásoló tényezők

•Termőhely

•Növény hatása a talajra (tápanyagtartalomra, vízkészletre, szerkezetre, 
szerves anyagra)

•Elővetemény termése

•Elővetemény kártevői, gyomjai

•A betakarítási és vetésidő közötti időbeni távolság

•A termesztés során alkalmazott eljárások



Az elővetemények hatása az őszi búza termésére különböző 
talajokon eltérő műtrágyaadagokkal (Sipos S. nyomán)

Talaj és elővetemény Termés (t/ha)
Trágya 
nélkül

NPK 140 
kg/ha

NPK 280 
kg/ha

Csernozjom talajon (Karcag)
Kukorica után 2.61 4.21 4.64
Cukorrépa után 3.04 3.81 4.10
Egyévi őszi búza után 3.93 5.02 5.44
Réti talajon (Hosszúhát)
Kukorica után 2.82 3.56 3.80
Cukorrépa után 2.75 3.34 3.57
Szikes talajon (Karcag)
Napraforgó után 2.75 3.89 4.71
Egyévi búza után 3.89 4.71 5.24



• Önmagukkal összeférő növények, amelyek váltás nélkül 
több évig termeszthetők (rozs, kukorica, rizs)

• Önmagukkal való összeférhetőségre különbözően 
reagáló növények (környezet, évjárat) (burgonya)

• Önmagukkal kevésbé összeférhetők (1-2 éves termesztés 
lehetséges, pl. őszi búza)

• Önmagukkal összeférhetetlen növények, amelyek 
önmaguk után sikeresen csak hosszabb idő (3-6 év) 
elteltével termeszthetők (pl. napraforgó, cukorrépa)

Összeférhetőség

A különböző növényfajok önmaguk utáni termeszthetősége



Kultúrnövények összeférhetősége



è árpa gabonafélék nematódái,

è zab gabonafélék (zab) nematódái,

è búza gabonafélék nematódái, 
szártőbetegségek,

è repce káposzta gyökérgolyva, 
repcegyökérgubacs-ormányos, repcebolha,

è cukorrépa répafélék nematódái,

è burgonya burgonya nematódái, burgonyarák,

è here/lucerna vöröshererák, herefonálféreg, arankafélék,

è borsó fuzariózis (gombás betegségek),

è napraforgó szádor (Orobranche fajok).

Az összeférhetetlenség okai monokultúrában (Kahnt 1986)



• Három-négy év: zab, burgonya, dohány, kender,
mustár, lencse, bíborhere, olajretek

• Legalább négy év: őszi árpa, cukorrépa, őszi
káposztarepce, olaj- és rostlen, mák, borsó, szója, bab,
csillagfürt, vöröshere, seprűcirok

• Öt-hat év: napraforgó, szegletes lednek, baltacim.

Szántóföldi növények visszatérhetőségi ideje)



Növény A vetés ideje Betakarítás ideje

Főnövényként Másodnövényként

Őszi kalászosok

Őszi búza X. 1-2. d. VII. eleje -

Őszi árpa IX. 2-3. d. VI. közepétől -

Rozs IX. 2-3. d. VII. -

Tavaszi kalászosok

Tavaszi árpa III. 1-2. d. VII. -

Rizs IV. (ültetés) IX-X. -

Zab III. 1-2. d. VII. -

Kapás növények

Kukorica IV-V., mv. VI. IX-X. VIII-X.

Cukorrépa III. IV. köz.ig IX-X. -

Burgonya IV. végéig VII-IX. -

Fontosabb szántóföldi növények vetési és 
betakarítási ideje



Növény A vetés ideje Betakarítás ideje
Főnövényként Másodnövényként

Hüvelyes növények
Borsó III. 30-ig VI. végétől X-tól
Szója IV. IX-X. IX.
Bab IV-V. VII. 15-től VIII.-tól
Évelő pillangósok
Lucerna III. 2-3. d.VIII. 1. d. 3-4 kaszálás -
Vöröshere III. 1-3. d. VIII. 1. d. 2 kaszálás a virágzás elején -
Baltacim III. 1-3. d. 2 kaszálás -
Olaj- és rostnövények
Napraforgó IV. 2-3. d. mv. VI. IX-X. IX.
Őszi káposztarepce VIII. 3. d. VI. közepe
Olaj- és rostlen VIII. 3. d. VII.
Fehérmustár, olajretek III., mv. VIII-IX. VII. (mag) X. zöldtrágya
Kender IV. 1-2. d. VIII.
Dohány V. 1. d. (ültetés) VIII-IX.

Fontosabb szántóföldi növények vetési és 
betakarítási ideje



• A kettőstermesztés
• A talajlazító és szerkezetjavító növények 

termesztése
• Talajpihentetés
• Talajkímélő művelés
• Okszerű tápanyagutánpótlás
• Növényi maradványok kezelése

Az elővetemény-hatás javításának 
módszerei



Kettőstermesztés
Ugyanazon a területen egy vegetációs időben két (vagy több) 

növény termését takarítjuk be

A második termést adó növény 
fejlődésének egy időszaka egybeesik 
a fő termést adó növény fejlődésének 
egy részével

1.Őszi búzára v. rozsra tavasszal 
vörösherét vetnek = rávetés

2.Tavaszi árpával egyidőben 
vörösherét vetnek = alávetés

3.Rozzsal egyidőben szöszös 
bükkönyt vetnek = keverékvetés

A második termést adó 
növényt a fő termésű növény 
betakarítása után vetik

Másodvetés v tarlóvetés

Köztes védőnövény 
(catch-crop)

Az elővetemény-hatás javításának módszerei



Köztes védőnövények (catch-crop)

• a talajszerkezet javítása, 
• a talaj tápanyagtartalmának megőrzése, 

illetve fokozása  
• az utónövény nitrogén szükségleteinek 

kielégítése (pillangósok)
• talajvédelem a visszamaradó mulcs révén  

(víz-, hő-, levegőgazdálkodás)
• a víz- és szélerózió okozta károk csökkentése
• a nitrát megkötése és a kimosódás 

megakadályozása
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Az elővetemény-hatás javításának módszerei



Módszerek Példa Megj. Vetésidő Betak. idő

Alávetés Tavaszi  árpa + vöröshere Előfordul megegyező eltérő

Rávetés Rozs + vöröshere Ritka eltérő eltérő

Felülvetés Kifagyott búza állományra 
tavasszal zab

Előfordul eltérő megegyező

Keverékvetés Zab + tavaszi bükköny Előfordul megegyező megegyező

Köztesvetés Kukorica között bab, tök Kisgazd. eltérő eltérő/meg-
egyező

Tarlóvetés Ő. árpa tarlóba zöldtrágya 
növény

Előfordul eltérő eltérő



Másodvetésre alkalmas növények

Magnak Takarmánynak Zöldtrágyának

Kukorica 
(szuperkorai)
Szudánifű
Köles
Mohar
Pohánka
Zöldborsó
Csillagfürt
Tarlóburgonya

Kukoricacsalamádé
Cirokcsalamádé
Szudánifű
Köles
Mohar
Pohánka
Paraj
Borsó
Homoki borsó
Csillagfürt (édes)
Szója

Csillagfürt
Napraforgó
Olajretek
Fehérmustár
Perzsahere
Facélia

Az elővetemény-hatás javításának módszerei



Másodvetésre alkalmas növények

Repce

Az elővetemény-hatás javításának módszerei



Másodvetésre alkalmas növények

Facélia

Az elővetemény-hatás javításának módszerei



Másodvetésre alkalmas növények

Mustár

Az elővetemény-hatás javításának módszerei



Másodvetésre alkalmas növények

Olajretek

Az elővetemény-hatás javításának módszerei



Cukorrépa

Tavaszi árpa + vöröshere

Vöröshere

Kukorica

Őszi búza + silókukorica

ALÁVETÉS

Mélyművelés (lazítás + szántás)

Sekélyművelés (forgatás nélkül)

Vetés: március (egyidejűleg),    tavaszi árpa 
betakarítása után a vöröshere a táblán 
marad

Sekélyművelés (forgatás nélkül, mulcshagyó)

MÁSODVETÉS
Vetés: őszi búza betakarítása után azonnal

Mélyművelés (lazítás + szántás)

Vetésforgó példa kettőstermesztésre

Az elővetemény-hatás javításának módszerei



Talajlazító növények termesztése

Az elővetemény-hatás javításának módszerei

Fehér mustár

Facélia

Olajretek

Őszi káposztarepce

Somkóró

Cikória

vagy ezek keverékei

1. Talajvédelem (erózió és 
defláció)
2. Szerves anyag tartalom 
növelés
3. Talajtömörödés 
mérséklése (biológiai lazítás)

4. Tápanyagfelvétel

5. Nematicid hatás



Területpihentetés

A szántóterület művelésből történő kivonása

Cél:

• talajregenerálódás feltételeinek megteremtése,

• talajvédelem,

• a földhasználat egyhangúságának feloldása,

• nem élelmiszer vagy takarmány célú növénytermesztés 
érdekeltségének kialakítása

EU területpihentetési program: 10 % termőterület művelés alóli 
kivonása - támogatás
Folytatható termelés: nem élelmiszeripari és nem takarmányozási 
célú növénytermesztés (pl. olajrepce, napraforgó, biodízel, 
energianövény)

Az elővetemény-hatás javításának módszerei



Az elővetemények értékelése a tarlómaradványok 
alapján

Jól aprítható tarlómaradványokat hagyó növények (ha a szár 
beért, vagy egyébként is jól zúzható, és az időszak száraz)

Egyéves pillangósok (bab, borsó, szója, lóbab)

Keresztes virágú növények (repce, mustár, olajretek)

Kalászos gabonák (őszi/tavaszi árpa, őszi búza, rozs)

Napraforgó

Nehezen aprítható tarlómaradványokat hagyó növények (kései 
betakarítás, zölden maradt vagy vonódott szár)

Kukorica

Napraforgó

Évelő pillangósok és bármely növény, ha maradványai átáztak

Az elővetemény-hatás javításának módszerei



• A pusztítás csak a felszínre, 
illetve a felső néhány cm-re 
terjed ki

• Károsodnak a hasznos 
bioszervezetek is

• A legtöbb esetben éppen a 
vonódott növényi részek nem 
égnek el, és emiatt égetés után 
sem mellőzhető a külön 
menetes szárzúzás

• A kalászosok, a keresztes 
virágú növények szára 
kiszáradás és a beérés után a 
betakarítással egy menetben 
aprítható

A tarlóégetés

• Elpusztíthatók a 
gyommagvak, kártevők és 
kórokozók

• Megsemmisíthetők a művelés 
jó minőségét akadályozó 
tarlómaradványok

Érvek Ellenérvek

Az elővetemény-hatás javításának módszerei



• A tarlómaradványok a talajok szerves anyagának 
legfontosabb utánpótlási forrásai 

• A szerves anyag a talaj értékes alkotórésze,mert:
- befolyásolja a tápanyag-, víz- és hőforgalmat,
- növeli a talaj tápanyagtartalmát,
- közvetlenül hat a növények N-ellátására,
- energiát szolgáltat a mikrobiológiai folyamatokra,
- befolyásolja a talajok szerkezetét, a szerkezet tartósságát, 
művelhetőségét

• Szalma, kukoricaszár talajba juttatásakor be kell állítani a 
helyes C:N arányt (<20)

Mi történjék a szalmával?
Az elővetemény-hatás javításának módszerei



Növényi maradványok hasznosítása

Szalma egyenletes terítése

Az elővetemény-hatás javításának módszerei



Növényi maradványok hasznosítása
Az elővetemény-hatás javításának módszerei


