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Akendert évszázados, sôt évezredes hagyományok kötik
Magyarországhoz. A rendszerváltás elôtt hazánk kender-
termesztése, feldolgozása, de különösen nemesítése pél-

daértékû volt, így az 1990-es évek elején Amerika és Nyugat-
Európa tôlünk tanulta e növény termesztését. A rendszerváltás
környékén, elsôsorban a gazdasági reformok, az anyagi nehéz-
ségek és a hagyományos textilipar térvesztése következtében a
kenderipar háttérbe szorult, a kendergyárak száma elôször ket-
tôre, késôbb egyre csökkent. A feldolgozóipar leépítése érte-
lemszerûen a vetésterület csökkenését vonta
maga után, úgy hogy 2007-re a rostkender
eltûnt hazánk termôföldjeirôl. A belföldön le-
zajló folyamatok viszont csak kis mértékben
érintették a magyar kendervetômag iránti ér-
deklôdést. Keresik a magot elsôsorban azok-
ból a nyugati országokból, ahol a kenderipart
mind kormányok, mind magánbefektetôk ál-
tal támogatják és fejlesztik. Újrahasznosítás,
üvegházhatás csökkentése, vegyszermentes
termesztés, környezetbarát termékek, szige-
telôanyagok, zöld energia és egészséges
táplálkozás manapság minden fejlett társada-

lom prioritásai, mely céloknak a kender maradéktalanul megfe-
lel. A kenderben rejlô lehetôségek nem csak külföldön, hanem
hazánkban is lassan-lassan tudatosulnak, csak nálunk egyelôre
a pénz hiányzik az ipar felélesztéséhez. 

A szegedi Agromag Kft. felkarolta az egykor világhírû, majd a
hazai ipar megszûnésével halálra ítélt magyar nemesítésû ken-
derfajtákat, és nem csak a fenntartásukat, hanem a nemesítésü-
ket is folytatja. A vetômag-elôállítás gépesítésének a megoldása
jelen idôben jó úton halad, és egy-két éven belül kézzelfogható
eredményre számítunk. Azonban ebben az átmeneti idôszakban
a vetômag kézi elôállításra szorul, hogy kielégítse a külföldi ve-
tômag-megrendeléseket.

A kendervetômag-elôállítás elsôsorban azoknak lehet érde-
kes, akik 0,5-2 hektáros földdarabokból szeretnének elfogadha-
tó jövedelmet szerezni. A befektetések a szerves- vagy mûtrá-
gyázásból, talajelôkészítésbôl, vetésbôl és egy-kétszeri sorköz-
mûvelésbôl állnak. A vegyszerhasználat néha teljes mértékben
elhagyható, a nagyon gyomos táblákat azonban legjobb elkerül-
ni (a sûrû vetésû rostkender tökéletes gyomelnyomó, de a tág

térállású magkender kevésbé szorítja ki a gyomokat). Április el-
sô dekádjában vethetjük, de a május végén elvetett rövidebb te-
nyészidejû fajták is beérnek szeptember végére, október elejére.
A magkender kapálása és aratása viszont kézi munka. A kétlaki
fajták hímegyedeit kivágjuk az elporzást követôen, és ezzel több
tenyészterületet biztosítunk a termô növények fejlôdéséhez. 

Az optimálisan idôzített vágás a jó termés meghatározó felté-
tele. A magkender 3-4 méter magasra nô és a termése alulról
érik. Ha az alsó elágazásokon érô magok lepellevele sárgulni

kezd és a makkocska sötétszürke, megérke-
zett a vágás ideje. Vágóeszközök sorát hasz-
nálhatjuk, a sarlótól kezdve a motoros bozót-
vágóig. A felkúpolt növények 2-3 hét alatt
utolérnek és megszáradnak annyira, hogy a
mag kicsépelhetô lesz. A cséplést egyszerû-
en, villával lehet elvégezni, de még néhány
helyen találhatók a kendercséplésre átalakí-
tott, illetve átalakítható Fortschritt E 512, 514,
516 típusú kombájnok, amelyek napi teljesít-
ménye 3-5 hektár. Mivel a frissen kicsépelt
kendermag, összevetve a gabonafélékkel vagy
napraforgóval, több levélzetbôl származó

szennyezôdést tartalmaz, az azonnali szárítás, illetve legkésôbb
a másnapi rostálás elkerülhetetlen. Optimális körülmények kö-
zött 0,8-1,0 tonna hektáronkénti magtermésre lehet számítani.

A kézi vetômag-elôállítás koordinálásán és a gépi technológia
adaptálásán túl az Agromag kompolti nemesítése is igyekszik az
új kihívásoknak megfelelni, és alacsonyabb, kombájnnal aratha-
tó kenderfajtákat elôállítani. Az elsô ilyen fajtajelölt elkészült,
melynek egy-két tized hektáron történô kipróbálásához a neme-
sítô olyan vállalkozó kedvû termelôket keres, akik jól ismerik a
kombájnjukat és az új dolgok iránt fogékonyak.

A hagyományos kenderipar feltámadására nem számítha-
tunk. Az új, terjedôben lévô felhasználások a gépkocsi-karosszé-
ria, a szigetelôanyag, a kenderbeton és a természetes rost alapú
mûanyagok. Ezek elôállítására új típusú ipari üzemek kellenek,
azoknak nyersanyagra, a kendertermesztôknek meg vetômagra
van szükségük. Sok dolognak kell megfelelôen együtt rendelke-
zésre állni, hogy a kender ismét fontos növény legyen.
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