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NÖVÉNYTERMESZTÉS

Mottó: föld ne álljon üresen!

Két száraz év után az idei csapa dékos tavaszt követõ nyár megint

hatalmas aszállyal jelent ke zett. A gyönyö rûen induló kuko rica az

ország legtöbb táján augusz tusra nagyon szomorú képet mutat. Ha

szar vas mar ha tar tá sunkat a most néhol még lábon álló, néhol már

siló zott kuko ri cánkra alapoztuk, nem lesz könnyû évünk. Kiszá mí tani

nemigen tudjuk, mit hoz az a követ kezõ év, de az biztos, arra kell,

töre ked jünk, hogy az érkezõ csapa dékot a legjobban hasz no sítsuk,

takar mányt termel jünk már a követ kezõ kuko rica vetése elõtt is. A

nehéz ségek tehát ráirá nyítják a figyel münket az átte lelõ takar mány -

kul tú rákra. 

Az õsztõl tavasz végéig tartó idõszak
álta lában eléggé csapa dékos, ezért a vetés -
forgó által szabadon hagyott, gabona és
kuko rica közti réseket érdemes tömeg ta -
kar mány termesz tésre felhasz nálni. Ez
már csak amiatt is nagyon hasznos, mert
így jó évben két teljes értékû termést is
beta ka rít ha tunk takar mány termõ terü le te -
inkrõl, amivel a felsza ba dult terület akár
további takar mány, akár árunö vény ter -
me lésre is felhasz nál ható. Bérelt földek
esetén külö nösen fontos lenne a nehezen
megszer zett földeket a lehetõ legjobban
hasz no sí tani, és a bérleti díjat több kultú -
rára terhelni.

A monodietikus takar má nyozás térhó -
dí tása elõtt a szar vas mar ha tartók az átte -
lelõ és kora tavaszi vetésû takar mány nö -
vény kultú rákat nagy mér tékben fel is
hasz nálták a zöld futó szalag kiala kí tá -
sában, a termõ helyi adott sá gokhoz iga -
zodva. Termé sze tesen a monodiétikus
takar má nyozás nem ok nélkül terjedt el,
nagy elõnye, hogy a bendõ mikroflórát
nem zavarjuk meg a takarmányösszetétel
állandó változ ta tá sával, és könnyen ter -
vez hetõ a takar mány ter mesztés. Vi szont a
gazda sági helyzet, és talán a klíma is sokat 
válto zott, az agrár olló kellõ képpen szét -
nyílt, így a gazda ságos termelés érde -
kében más szem pon tokat kell elõtérbe he -
lyez nünk, mint eddig.

A tömeg ta kar mány termesztés egysze -
rû sége és kiszá mít ha tó sága nagyon fontos
szem pont, de mára már egyál talán nem
tûnik sem kiszá mít ha tónak, sem egysze -
rûnek az alap ve tõen siló ku ko ri cára alapo -

zott takar má nyozás. Jobb években az
ország nagy részén szép termést érhe tünk
el a siló ku ko ri cával, de vannak kevésbé jó
évek és olyan terü letek, ahol alap ve tõen
nem a kuko ri cára kellene alapozni, ha
hasznot akarunk termelni. Ráadásul a siló -
ku ko rica, bár ener gi ában igen gazdag,
fehér jében szegény, ezért felhasz ná láskor
minden képpen fehérje kiegé szí tésre sz o -
rul, ami álta lában ipari takar mány vásár -
lása formá jában jelent kezik.

Ez a jelen hely zetben egyér tel mûen
elviszi a hasznot. Ha ebbõl a körbõl ki
akarunk törni, töre kedni kell a saját erõ -
for rások minél jobb kihasz ná lá sára. Ez
alatt értem a minél inten zí vebb terület
kihasz ná lást, ezzel együtt a csapadék mi -
nél jobb megtar tását, és a vetés for góban
rejlõ lehe tõ ségek opti mális hasz no sí tását,
úgy, hogy a tehenek takar má nyo zá sához
szük séges fehér jének mind nagyobb ré -
szét termeljük meg a gazda ságon belül,
több féle takar mány nö vény kultú rával.
Op ti mális esetben a takar mány nagy ré -
szét meg tudjuk termelni köztes kultú ra -
ként, ami nagyobb helyet hagy az árunö -
vény termesz tésnek.

Sok szar vas mar ha tartó mozdult el ebbe 
az irányba az elmúlt 8-10 évben, mikor a
korán leke rülõ kultúrák után alter natív
típusú olasz perjét, vagy szenázs hasz no sí -
tású gabonát vetett. Az olasz perje fiatalon
beta ka rítva nagyon értékes takar mány,
ráadásul kellõ tápanyag el lá tással jelentõs
mennyi ségû termést is hoz (5-8 t sza./ha),
rela tíve magas energia és fehér je tar ta lom -

A terület kihasz ná lást javító növényi kultúrák
és az általuk elér hetõ gazda sági haszon

1. Rész: Szem lé let váltás a tömeg ta kar mány termesz tésben

– a tömeg ta kar mány kultúrák diver zi fi ká lása
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mal. Nagyon fontos, hogy leveles stádi -
umban taka rítsuk be, mert különben
hamar elöreg szik, és ugyan nagy mennyi -
ségû, de jóval kedve zõt le nebb beltartalmú 
szenázst kapunk. A tehenek szívesen
eszik, még a nyári hõstressz idején is meg -
ment hetõ az étvágy az olasz perje szenázs
beve té sével.

Cikkünknek mégsem az olasz perje és
gabona szilázs típusú kultúra a fõ témája.
Ennek oka, a takar mány ke ve ré kek ben
rejlõ egyéb-gaz da sági, agro nó miai és
környe zet vé delmi elõny, va la mint hogy,
míg az intenzív fûter mesztés valóban
jelentõs helyet kapott az utóbbi években a
növény ter mesz tésben, az egyéb növényi
kultú rákban rejlõ elõnyök még nem kellõ
arányban lettek kihasz nálva.

Már az intenzív fûfélék esetében is sok
elõnyt rejt a pillan gó sokkal való kombi -
nálás. Az olasz perje külö nösen nagy ét -
vágyú takar mány kul túra, ha a nitro gén -
igé nyére gondo lunk, de komoly javu lást
ér he tünk el ebben a tekin tetben, ha pl.
bíbor he rével egészítjük ki, vagy mint a
Landsbergi keverék esetében még szöszös 
bükkönnyel is megtoldjuk a keve réket.
Ráadásul az olasz per je-pil langós keverék
jobb talaj ál la potot hagy maga után,
megkönnyítve ezzel a követ kezõ kultúra
elõtti vetõ magágy készí tését.

Ennél is igény te le nebb, könnyebben
termeszt hetõ kultúrák a külön bözõ õszi,
illetve tavaszi vetésû gabo na-pil langós
keve rékek, vagy az õszi káposz ta repcét és
rozst tartal mazó Keszt helyi keverék. A
továb bi akban fõként az õszi vetésû gabo -
na-pil langós keve ré kekrõl írok, amelyek
egy vagy több gabo na fajtát és egy vagy
több átte lelõ pillan góst tartal maznak.
Nyá ron a korán leke rülõ gabo na félék,
korai kuko rica, illetve keresz tes vi rá gúak
után a követ kezõ évi kuko rica elé éppen
befér a vetés for góba egy ilyen õszi ke -
verék. Május közepén leke rülve követ heti
még egy rövi debb tenyé szi dejû kuko rica,
silócukorcirok vagy mohar.

Ezzel több legyet is ütünk egy csapásra:
• nagyon olcsón terme lünk egy
harmo nikus össze té telû takar mányt,
• bebiz to sítjuk takar mány gaz dál ko dá -

sunkat azzal, hogy a nyári szárazság elõtt
már friss takar má nyunk van,

• hasz no sítjuk az õszi-téli csapa dékot, 
• megaka dá lyozzuk, hogy az így
hasz no sí tott csapadék eróziós károkat
okoz zon,
• nagyon jó talaj ál la potot hagyunk
a követ kezõ kultú rának,
• kevésbé hasz náljuk el a talaj
vízkész letét, mint az intenzív fûfajták,
• a követ kezõ kultúra alá gazdag
össze té telû „gyökér trá gyát „terme lünk,
• egy terü letrõl két termést hozunk le.

Egyér telmû tehát, hogy már elsõ pillan -
tásra több olyan elõnyt jelent az „õszi
keverék”, ami miatt érdemes tanul má -
nyoz ni ezt a témát.

Az „õszi keverék” gabo ná inak kivá -
lasz tá sánál fontos szem pont, hogy a fõ
növény, ami lehet tritikálé, búza, rozs

vagy árpa, a nagy tömeg temelésén kívül
„támasz tó nö vényi szerepet” tölt be.
Fontos az erõs és kellõen magas szár, mert
el kell tudnia hordani a nagy mennyi ségû
pillan gós nö vény tömegét, lehe tõség
szerint megdõlés nélkül. Ezen kívül a
termõ helyi viszo nyokat is figye lembe kell
venni - homo ko sabb talajon inkább a rozs, 
kötöt tebb tala jokon inkább a tritikálé-búza 
irányában döntve -, és hogy a fajok egyike
se domi nálja le a másikat, álta lában együtt
növe ked jenek.

A gabo na félék között fontos megem lí -
teni az õszi zabot is, ami kedvezõ beltar -
talmánál és jó talaj fedõ képes sé génél
fogva fontos része lehet a keve réknek,
viszont elbur jánzó jellege miatt, hogy a
pillan gó sokkal ne konku ráljon, mennyi -
ségét érdemes 25-30 kg-ban maxi málni.
Álta lában – bár termé sze tesen a fajták
ezermagtömege is eltérõ – kb. 130 kg
körüli gabona vetõmag mennyi séggel szá -
mol junk. 

A pillangós vetõmag mennyi sé gének
megha tá ro zá sánál két veszély for rásra kell
tekin tettel legyünk: a fagy hatá sára a
pillangós állo mány meg tud ritkulni,
viszont a túl nagy mennyi ségû pillangós
pedig meg tudja dönteni a növényi kul -
túrát. A pillan gósok közül az õszi bük -
köny mellett az õszi takar mány borsót is
ajánljuk. Nagyon jó hazai tapasz ta la tokkal 
rendel ke zünk a szar vasi Alíz fajtáról, mert 
elég jól bírta a kemé nyebb teleket is, bõ -
séges termést ad, vala mint, ha elbur jánzik, 

az állo mány teljes megdön tése helyett is
inkább csak lekö nyököl. Nyu gat-Eu rópa
kevésbe fagyos te rü le te in csak kb. 30
kg-nyi pillan góst vetnek hektá ron ként,
nálunk az erõs fagyok miatt elter jed tebb
az összes sé gében 50-60 kg-os vetõ mag -
mennyiség. Termé sze tesen a nagy meny -
nyiségû pillangós veté sekor még fonto -
sabb a gabonák szár szi lárd sága és a pil -
langós „össze ka pasz ko dós’ jellege, ami
segít az állo mány lábon tartá sában.

Az õszi keverék talajelõkészítése meg -
egyezik a gabo na fé lé kével. Szántás nél kü -
li talajelõkészítéssel is töké le tesen vet -
hetõ, sõt lehet séges a direkt vetés is, ami
tovább csök kenti az amúgy is kedvezõ
terme lési költ sé geket. Part ne reink sok
esetben a gyen gébb terü le te ikre vetették,
és a megfe lelõ össze té telû keverék ott is
jól telje sí tett. Magyar körül mé nyek között 
a pillan gósok miatt érdemes a vetést
aránylag hamar, szep tem berben elvé gez -
ni. A vetés elvé gez hetõ egy menetben
gabo na ve tõ géppel, 2-3 cm mély ségre,
vagy két menetben, a pillan gó sokat mé -
lyebbre vetve az elsõ menetben, majd a
gabo nákat merõ le gesen, 2 cm-re vetve,
illetve Nyugat-Eu ró pában elter jedt a mû -
trá gya szó róból történõ szórva vetés is,
melyet henge rezés követ. Amennyiben a
pillan gó sokat a gabo nával együtt vetjük,
nagyon fontos a vetõmag több szöri keve -
rése, hogy az osztá lyo zó dást elke rüljük!

Az õszi keverék egy nagyon egyszerû
és olcsó tápanyagellátású kultúra. Õsszel a 
szerves trágyát vagy kisebb mennyi ségû
komposz tált trágyát meghá lálja, tavasszal
a 30-50 kg N hatóanyag-ra álta lában
15%-os termés nö ve ke déssel reagál, ennél
több nitrogén viszont vissza szo rít hatja a
pillan gó sokat. Ha a talaj tápanyag okban
kellõen ellá tott, fõként, ha a tábla az elõzõ
években rend sze resen trágyá zott volt,
lehet séges a termesz tése minden táp -
anyag el látás nélkül is. A nagy magvakból
a növé nyek megbíz ha tóan kikelnek, a
kultúra gyorsan lefedi a terü letet, ezért ha
a tábla alap ve tõen tiszta, nem szoktak
gyomo so dási prob lémák jelent kezni,
nincs szükség gyom ir tásra sem. A ritkább
térál lású kuko ri cához viszo nyítva a gyom -
ir táson az õszi keverék vetõ mag költ sé gé -
nek a felét tudjuk megspó rolni! A gabo -
nák és pillan gósok közötti egymást segítõ
hatás miatt a növé nyek jóval egész sé ge -
sebbek, mint a tiszta kultú rában, ezért álta -
lában más növény vé delmi kezelés sem
szük séges.

Ha igazán jó beltartalmú keve réket
szeret nénk elõál lí tani, a beta ka rítás idõ -
pontját a borsó fenológiai álla pota alapján
hatá rozzuk meg. A borsó elvi rág zá sával a
növény fehér je tar talma drasz ti kusan csök -
ken, ezért érdemes a beta ka rí tást a virág -
zás elején elkez deni. Ilyenkor a gabonák
kalásza még magot nem tartalmaz. Rozsos 
keve rékek esetén (pl. rozsos bükköny) a
rozs akár napi felügye lete nagyon fontos,
mert az nagyon hamar öreg szik. Legjobb
még akkor elvé gezni a beta ka rí tást, mikor
a rozs kalásza hasban van.
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Termé sze tesen az õszi keverék meny nyisége jóval na gyobb,
ha késõbb végezzük a beta ka rí tást, így az elõzõ, 5-6 t száraz -
anyag mennyiség helyett 8-12 tonnás termést is elér he tünk, de
egészen biztos, hogy az elér hetõ 16%-os fehérje tatalom helyett
csak 9-10%-os lesz a termék, és a tehenek sem olyan szívesen
eszik.

A beta ka rí tást álta lában két menetben, fonnyasz tással
végezzük, a cél a 3-5 cm-es szecs ka mé retû keverék 35%-os
száraz anyagtartalom melletti betá ro lása. E fölé semmi képpen ne
menjen a száraz anyag tartalom, mert gondot jelenthet a tartó sí -
tásban is. A termék eltá ro lása egyéb ként nemcsak falközi
silóban, hanem „hógo lyóban” is lehet séges, fonnyasztás után, 32 
%-os szárazanyagtartalommal, viszont a borsó üreges szárában
felgyûlõ levegõ miatt érdemes igen nagy nyomást alkal mazni,
vagy szecs ká zott bálát készí teni, hogy az anaerob viszo nyokat
megte remt hessük. Amennyiben nincs elegendõ fal közi silónk, a
másik lehe tõség a könnyû szer ke zetes, mobil siló építése lehet.

Az így készí tett õszi keverék szenázs emészt hetõ cellu lózban
és rostban gazdag, kedvezõ fehérje/energia arányú takar mány.
Hasz ná la tával abrak, fehér je hor dozó taka rít ható meg a tejelõ
tehenek ta kar má nyo zá sában. Rost tar tal mának kö szön he tõen
acidóziscsökkentõ hatása van. Késõbbi beta ka rí tá sánál ezek a
tulaj don ságai ugrás sze rûen romlanak, ebben az esetben hasz ná -
lata inkább az üszõk, szárazonállók részére aján lott. Össze té -
telének környe zeti ténye zõktõl függõ jel lege miatt bevizs gál ta -
tása minden képp fontos, mielõtt a takar mány adagba beke rülne.

Az õszi keverék kultúra után szép tiszta tarlót kapunk, benne
sok, külön bözõ típusú gyökérrel, melyek a talajt fella zí tották, és
lebom lá sukkal tápanyaggal lát ják el a követ kezõ kultúrát. A
szerves anyagban így feldú sult talaj az érkezõ csapa dékot sokkal
jobban tudja tárolni. Amennyiben nem sike rült õszi keve réket
vetnünk, és nagy takar mány hiány ígér kezik, még mindig
érdemes a kora tavaszi vetésû keve ré keket vetnünk. Igaz, hogy
ez késõbb kerül le a terü letrõl, de pl. mohar még mindig vethetõ
utána.

Az õszi keverék tech no ló gi á jánál a prob lémás pontok a borsó
téli kirit ku lása (ami igazából sokszor inkább a tavaszi megin -
dulás utáni fagyoknak köszön hetõ), a kultúra megdõ lése és a
késõi beta ka rítás miatti gyenge beltartalom, illetve a túl száraz
vagy túl nedves szenázs. Egyes években az öszi zab is elfagyhat,
ezért érdemes több gabo na fé lébõl álló keverék veté sével bebiz -
to sí tani magunkat.

Nyugat-Eu ró pában elter jedt az õszi keve rékek abrak irányú
hasz no sí tása. Ilyenkor a beta ka rí tással a gabonák teljes éréséig
várunk. Fontos a borsók közül azoknak a fajtáknak a hasz ná lata,
amelyek érésekor a hüvelybõl nem peregnek ki a magok. A
borsón és bükkö nyön kívül sok esetben a lóbab is felmerül, mint
lehet séges kompo nens. A gabo na félék közül a keve réknek
késõbbi érésû rozst és korábbi tritikálét érdemes tartal maznia.

A termés átlag álta lában jobb, mint az egyes össze tevõk termé -
sének átlaga, mert a növé nyek egymást támo gatják ebben a
kombi ná ci óban. A pillan gósok által ter melt nitro gé nért cserébe a 
gabonák tá masz tó nö vény ként a pillan gó sokat meg tart va,
felemelve azok alsó leve le inek lerot ha dását is megaka dá lyozzák.

A keverék beta ka rí tá sakor kelet kezõ szalma szintén hasz no -
sít ható a takar má nyo zásban. Külföldi tapasz ta latok alapján az
állatfaj igénye inek megfe lelõ fajtákból össze ál lí tott õszi keverék
abrak nemcsak a szar vas marhák, hanem a sertések és ba rom fiak
abrak el lá tását is nagy mér tékben megoldja. Ehhez termé sze tesen
a pillan gósok tekin te tében a legfon to sabb a meg fe lelõ
beltartalmú fajták hasz ná lata, amely irányban a növény ne me -
sítõk komoly ku ta tást végeznek.

Érdemes a régebben, más módon felhasz nált növényi kultú -
rákat termesz teni, mert új tech no ló gi ával, a bennük rejlõ érté -
keket tuda tosan hasz no sítva a gazda sá gosság kulcsát jelent hetik
az állat te nyész téssel rendel kezõ gazdál kodók szá mára. 

Aranyoss Éva
Sersia Farm Kft.

www.sersiafarm.hu


