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NÖVÉNYTERMESZTÉS

Mot tó: föld ne áll jon üre sen!

A me zõ gaz da sá gi ter me lés sel el ér he tõ ma xi má lis be vé telt és az el ér he tõ hasz not nagy mér ték ben meg -

ha tá roz za a ren del ke zés re álló te rü let nagy sá ga. Az összes te rü let nagy sá gát sok szor le he tet len vál toz -

tat ni, vi szont a ki hasz nált ság nö ve lé sé vel az egy hek tár ról le ke rü lõ nö vé nyi pro duk tum meg nö vel he tõ. Ez 

azt is je len ti, hogy a bé relt te rü le tek nél a bér le ti díj is több kul tú rán osz lik el.

A tej ter me lõ gaz da sá gok jó ré sze még az év ti ze dek óta meg -

szo kott si ló ku ko ri ca-lu cer na ala pú, sok gaz da sá gi ab rak ta kar -

mánnyal és vá sá rolt ta kar mány fé le ség gel ki egé szí tett rend szer -

ben dol go zik. Ez egy sok szem pont ból sé rü lé keny, drá ga szisz té -

ma, amely nek a fenn tar tá sát sok szor az áru nö vény ter mesz té sen

ke let ke zõ ha szon ból fe de zik a ter me lõk. Ho gyan le het ne a ta kar -

mány ter mesz tés ha té kony sá gát nö vel ni és újabb be vé te lek re

szert ten ni? A cé lunk a vá sár lá sok (takarmány és mûtrágya) csök -

ken té se és minél nagyobb mennyiségû árunövény elõállítása.

Mi vel a szar vas mar ha ké rõ dzõ ál lat, emész té si sa já tos sá ga i nál 

fog va ki vá ló an tud ja a tö meg ta kar má nyo kat hasz no sí ta ni, ame -

lyek nek egy ré sze az õsz tõl ta va szig tar tó idõ szak ban meg ter mel -

he tõ. En nek a rend szer nek fon tos ele me a ré geb bi cik kem ben

már be mu ta tott õszi ke ve rék ta kar mány, de ki vá ló an al kal maz ha -

tó ak más szenázskészítésre alkalmas kultúrák is.

A tel jes ta kar mány ter mesz té si ter vünk el ké szí té sé nél és a nö -

vé nyi kul tú rák ki vá lasz tá sá nál több szem pon tot is szá mí tás ba

kell vennünk.

• Hogy gaz da sá gi lag op ti má lis le gyen az ered mény, olyan tö -

meg ta kar mány bá zist kell meg ter mel nünk, amely a le he tõ sé gek

sze rint leg ke vés bé szo rul rá az ener gia és fe hér je ki egé szí tés -

re. A si ló ku ko ri ca ön ma gá ban ener gi á ban gaz dag és fe hér jé ben

sze gény, ezért drá ga fe hér je ki egé szí tést igé nyel. A szenázsok

ked ve zõ fenológiai fá zis ban be ta ka rít va el érik a 16%-os fe hér je -

tar tal mat, így a ta kar mány ke ve rék ke vés bé szo rul fe hér je ki egé -

szí tés re.

• Ér de mes a ta laj tí pust is szá mí tás ba ven ni, ho mo kos ta laj ra

pl. na gyon aján lott a rozs ter mesz tés szenázs ké szí té sé nek cél já -

ból.

• A ke ve rék ta kar má nyok (õszi és ta va szi pil lan góst is tar tal -

ma zó ke ve ré kek) ol csób ban ter meszt he tõ ek, mert nit ro gén igé -

nyük jó val ala cso nyabb.

• A ter mesz té si elõ nyö kön túl mun ka szer ve zé si szem pont ból

is lé nye ges, hogy van egy ko rai, áp ri lis-má ju si si ló zás, és van egy 

au gusz tus-szep tem be ri si ló zás. Te hát a nagy mun ka csúcs két -

fe lé vagy - több ke ve rék ese tén - több fe lé osz lik. Így az idõ já rás 

ke vés bé tud be fo lyá sol ni ben nün ket.

• Mi vel a kü lön bö zõ idõ já rá sú évek mi att hol az egyik, hol a

má sik kul tú ra szen ved el ter més csök ken tõ vagy mi nõ ség rom bo -

ló ha tást, ezért még azo nos ve ge tá ci ós idõ ese tén is ér de mes

több fé le kul tú rát ter mesz te ni.

A te rü let ki hasz ná lást ja ví tó nö vé nyi kul tú rák 
és az ál ta luk el ér he tõ gaz da sá gi ha szon

4. rész: Szem lé let vál tás a tö meg ta kar mány ter mesz tés ben 

– új tö meg ta kar mány kul tú rák
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Mi lyen nagy ság ren dû gaz da sá gi ha szon ér he tõ el egy

új fé le ta kar mány nö vény ter mesz té si kon cep ci ó val?

Jobb évek ben a szenázskultúrák után ve tett ku ko ri ca ter més -

ered mé nye el ér he ti a fõ ve té sû ét, de rosszabb évek ben, két har ma -

dos ku ko ri ca ter més sel szá mol va is na gyon meg éri a vál tás. Így az 

összes hek tá ron ként meg ter melt szá raz anyag és ener gia tar ta lom

csak kis mér ték ben nö vek szik, de a meg ter melt fe hér je tar ta lom

csak nem a két sze re sé re nõ a fõ ve té sû ku ko ri cá hoz ké pest. En nek

a plusz ban meg ter melt fe hér jé nek a kül sõ for rás ból tör té nõ meg -

vá sár lá sa pe dig jó val töb be kerülne, mint amennyi az õszi vetésû

szenázskultúrák megtermelésének a költsége.

Más ol dal ról néz ve vi szont, ha az itt meg ter melt plusz ta kar -

mány fe hér je se gít sé gé vel lu cer na ter mõ te rü le te ket sza ba dí tunk

fel áru nö vény ter mesz tés re, az egész gaz da ság ra ve tü lõ ha szon

még en nél is na gyobb le het. Ez per sze an nál in kább igaz, mi nél

in kább ki tud juk hasz nál ni a kü lön bö zõ kul tú rák által lehetõvé

tett költségcsökkentõ hatásokat.

A pil lan góst tar tal ma zó szenázskeverékek ter me lé sé hez ke ve -

sebb mû trá gyát kell hasz nál nunk. Ha a kul tú rák gyor san kö ve tik

egy mást, a ta laj nem szá rad ki, a más kor gyom ir tás ra hasz nált

mun ka mû ve let tel már a kö vet ke zõ kul tú ra ve té sét ké szít jük elõ,

és a fe dett ség ha tá sá ra meg tu dunk spó rol ni to váb bi gyom ir tá si

mû ve le tet is. Mint az elõ zõ cik kek ben is rész le tez tem, az õszi

szenázskultúrák, fõ ként a több kom po nen sû, pil lan góst is tar tal -

ma zó ke ve ré kek gyö kér trá gya ként is hasz no sul nak, ami nek a

talajszerkezetre és a további kultúrákra kifejtett pozitív hatása is

számottevõ.

Mi lyen egyéb nö vé nyi kul tú rá kat ér de mes még ter mesz -

te nünk, ha a biz ton sá got vagy a gaz da sá gos sá got 

sze ret nénk nö vel ni a ta kar mány ter mesz tés ben?

Mi vel a szenázskultúrák után a má sod ve tés ként ter mesz -

tett kul tú ra fej lõ dé sét erõ sen be fo lyá sol hat ja a szá raz ság, ér -

de mes el gon dol koz ni a si ló ku ko ri ca he lyet te sí té sén siló cu -

kor ci rok kal. A siló cu kor ci rok fenotípusosan a ku ko ri cá ra ha -

son lít, azon ban csö ve nincs, ha nem a nö vény csú csán ki sebb-na -

gyobb, sze mek kel teli buga ta lál ha tó.  A ma gas sá ga 2-4 mé ter kö -

zött vál to zik, tö vén 2-3 sar jú haj tást fej leszt, be ta ka rí tás után

sarjút növeszt, így idõben elvetve akár kétszer is kaszálható.

A 2,5 mé te res, sze mek kel teli, nagy bu gás vál to za ta si ló zott

for má ban nem csak húsmarháknak, ha nem te je lõ te he nek szá má -

ra is ki vá ló ta kar mány, ugyan is net tó lak tá ci ós ener gia tar tal ma 6

MJ/kg szá raz anyag, ami a si ló ku ko ri cá é val össze vet ve va la mi -

vel ala cso nyabb (6,4 MJ/kg sz.a.), fe hér je tar tal ma azon ban 10%, 

ami ma ga sabb, mint a si ló ku ko ri cáé (6-8%). Emészt he tõ sé ge

62%, ami 8 %-kal ma ga sabb a si ló ku ko ri cá é hoz ké pest. Te nyé sz -

i de je 130 nap, kukorica sortávra, 250.000 csíra/ha mennyi ség ben 

vethetõ.

A siló cu kor ci rok víz igé nye kb. 30%-kal ki sebb, mint a ku ko -

ri cáé, így má sod ve tés ként is na gyobb biz ton ság gal vet he tõ. Fõ -

ve tés ként száradékony ta laj ba ér de mes vet ni, vagy ke vés õszi,

téli csa pa dék ese tén is ér de mes fel vál ta ni vele a si ló ku ko ri cát. Jó

le he tõ ség ak kor is, ha szük sé günk van az er jesz tett ta kar mány ra,

de pl. a hib rid ku ko ri ca ter mesz tés mi att az adott te rü let re nem tu -

dunk új ból ku ko ri cát vet ni. A silócukorcirokra jel lem zõ, hogy

ami kor az egész ha tár ki sül, az egyet len zöld folt, amit lá tunk az a

ci rok. Azon ban a ci rok sem cso da nö vény, ext rém szá raz kö rül -

mé nyek között, fõleg másodvetésben a ciroktól sem várhatunk

nagy termést.

Fõ ve tés ként má jus kö ze pé tõl, má sod ve tés ként a ta laj ned ves -

ség szint jé tõl füg gõ en má jus vé gé tõl, (pél dá ul olasz per je, vagy

õszi ke ve rék után) jú li us kö ze pé ig (pél dá ul árpa után) vet he tõ.

Ve té sét tisz tán, nem ku ko ri cá val ke ver ve ja va sol juk, ugyan is a

ta va lyi szá raz nyá ron a ku ko ri cá val ke vert ci rok ve té sé bõl a ku -

ko ri ca ki szá radt. Ugyan a ci rok meg tud ta vár ni az õszi esõ ket és

ki zöl dült, de a ku ko ri ca el szá ra dá sa mi att a ter més mennyi sé ge

je len tõ sen csök kent. Ta kar mány ként amúgy is ront ja a si ló ku ko -

ri ca be ke ve ré se a siló emészt he tõ sé gét, ezért ér de mes tisz tán

vetni. 

A ci rok von ta tot tan kel, egy da ra big „egy hely ben áll”, majd

egy esõ vel ké pes hi he tet len in ten zi tás sal meg in dul ni, eb bõl adó -

dik, hogy gyen ge a kez de ti gyom el nyo mó ha tá sa. Egy szi kû ek el -

len az egyet len ha té kony vegy sze res vé de ke zé si le he tõ ség ve tés

után, ke lés elõtt le het sé ges, amennyi ben a ve tõ mag „konceptes”

va gyis csá vá zott, ami meg vé di a ma got a gyom ir tó szer tõl. Vi -

szont ha a per me te zés után nem esik esõ, ak kor a gyom ir tó nem,

vagy nem jól hasz no sul. 

A kü lön bö zõ ta kar má nyok ener gia- és fe hér je tar tal ma
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Ezért ja va sol juk, hogy mu har ral, vagy ka kas láb fû vel erõ sen

fer tõ zött táb lá ba cirkot ne vessünk! Kétszikûek elleni védekezés

állományban sem okoz problémát.

A ci rok si ló zá sa fõ ve tés ben szep tem ber má so dik fe lé re, má -

sod ve tés ként ok tó ber kö ze pé re-vé gé re esik. Vi gyáz ni kell arra,

fõ leg fõ ve tés ese tén, hogy a bu gá ban a sze mek vi asz érés ele jén

le gye nek, ugyan is a si ló zó gép nem ké pes a ma got meg rop pan ta -

ni, és eb ben a stá di um ban a ma got a ké rõ dzõk még ké pe sek meg -

emész te ni. Azon ban ha a mag meg érik és nincs meg rop pant va,

ak kor emész tet le nül ha lad át az ál la ton, így a ci rok ta kar má nyo -

zá si ér té ké nek je len tõs ré szét el ve szí ti. Na gyobb táb la mé ret ese -

tén ér de mes a si ló zást a tejes érés végén el kez de ni, hogy mire a

vé gé re érünk, se le gyen tel jes éré sû szem. A nö vény száraz -

anyagtartalma be ta ka rí tás kor va la mi vel ala cso nyabb, mint a ku -

ko ri cáé (28-32%), ezért ér de mes hosszabb 2-3 cm-es szecs ka mé -

re tet vá lasz ta ni. Ha a mag még is tel je sen be érett, ak kor a szecs ka -

mé re tet a leg ki sebb re ál lít suk, mint egy daráljuk le a cirkot,

depóba történõ betaposásnál pedig keverjük szalmával, hogy ne

eresszen levet, és hogy legyen struktúrája a terméknek!

A ter més mennyi ség op ti má lis kö rül mé nyek kö zött fõ ve tés ben 

12 ton na szá raz anyag/ha kö rül van, má sod ve tés ben pe dig 10 ton -

na szá raz anyag/ha. Má sod ve tés ként azon ban ext rém szá raz kö -

rül mé nyek kö zött elõ for dul hat, hogy a ci rok sem mit sem ad! A

ci rok sar jút an nak ci án-an hid rid tar tal ma mi att ne le gel tes sük, ha -

nem ka szál juk (si lóz zuk) le! A ci án-an hid rid ka szá lás után

azonnal elbomlik, így ete té se az állatok számára veszélytelen. 

A silócukorcirok nagy bu gás vál to za tá nak ter mesz té sét

szá raz ság tû rõ ké pes sé ge, va la mint ki vá ló ta kar má nyo zá si

ér té ke te szi fõ ve tés ben vagy má sod ve tés ben in do kolt tá.

Egyes évek ben, iga zán ne héz kö rül mé nyek kö zött annyi ra

meg csú szik a ve tés, hogy va la mi rö vi debb te nyé szi de jû, a szá -

raz idõt is jól to le rá ló nö vény re lehet szükségünk.

Ilyen nö vény a mo har, amely ha a ve tés után kap egy kis ned -

ves sé get, és ki tud kel ni, a leg in kább szá raz ság tû rõ nö vé nyek

közé tartozik.

Ha a táp anyag el lá tá sá ról is gon dos ko dunk, ké pes ilyen kö rül -

mé nyek kö zött is 2-4 ton na szá raz anyag ter mést hoz ni ol csón, és

jó beltartalmú ta kar mányt ta ka rít ha tunk be be lõ le 70-90 nap pal a

ve tés után, a bu ga há nyás kez de tén. A ve tés ide je a má ju si fa gyok

el múl tá val kez dõ dik, el vet he tõ a töb bi ve tés után a ki ma radt te rü -

le tek re. Ter mõ ta laj ra ál ta lá ban nem igé nyes, még rossz víz gaz -

dál ko dá sú, fu tó ho mo kos vagy szi kes ta la jo kon is si ker rel ter -

meszt he tõ, vi szont az ext rém kö tött ta la jo kat nem ked ve li. Ki -

sebb mennyi sé gû komposztált trágyáért nagyon hálás, a táp -

anyag el lá tá sa így teljes egészében megoldható. 

Jó szenázs vagy szé na is ké szít he tõ be lõ le, de fon tos, hogy ne

vár juk meg a bu ga há nyás vé gét a be ta ka rí tás sal, mert a fe hér je -

tar tal ma ala cso nyabb lesz, az egész nö vény ke mé nyebb, és így a

te he nek nem en nék szí ve sen. A be fó li á zott „hó go lyós” tar tó sí tás

tö ké le tes ered mé nye ket ad, a fal kö zi si ló nál fon tos a le szecs ká -

zott mo har hoz szalmát is keverni, mert nagyon lédús a szenázsa.

Na gyon nagy ér té ke a kul tú rá nak a gyom el nyo mó ha tá sa, így

a sza ba don ma radt te rü le te ket min den képp ér de mes be vet ni vele, 

ned ves kö rül mé nyek kö zött még köz vet len ga bo na be ta ka rí tást

kö ve tõ en is, akár ma gá ban, akár kom bi nál va ale xand ri ai he ré vel. 

Le ka szá lá sa után nem hajt újból, nem gyomosít.

Az idei év ben több part ne rünk nek is ja va sol tuk a mo har ter -

mesz té sét, kö zü lük két gaz da ság ban a ta va szi víz ál lás mi att a ve -

té si idõ ben nem le he tett meg kö ze lí te ni a táb lát, és üre sen állt vol -

na egész nyá ron. A Kröpfel és tár sa Kft-nél si ke rült a táp anyag el -

lá tást meg ol da ni fe jõ há zi csurgaléklével való be ön tö zés sel, így

még a szak iro da lom ál tal le írt ter més ered mé nye ket is si ke rült

meg ha lad ni. A ter melt szé na 18%-os nyers fe hér je tartalmú lett, a

tehenek jó íze miatt keresik a takarmányban.

A Ha lá szi DUNA-ÁG szö vet ke zet ben a 2012-es ve té sû búza

egy ré szét be kel lett szenázsolni a ta kar mány hi ány mi att. A te rü -

let egy ré szé re tár csá zás után mo har ma got ve tet tek a por zó föld -

be. A kö vet ke zõ na pon a ve tés ka pott 4-5 mil li mé ter esõt, majd

4-5 hé tig sem mit. A nö vény zet épp hogy csak ki kelt, de nem

pusz tult el, vár ta az esõt. A ve tés utá ni ötö dik hét re egy jó esõt

kap va a mo har ha ma ro san térd kö zé pig ért, majd min den táp -

anyag el lá tás nél kül a ve tés utá ni 78. nap ra (saj nos már bu ga há -

nyás ban) hek tá ron ként 3,5 ton na, bá lás cso ma golt szenázs ter -

mést adott. A leg rosszabb eset ben, még rosszabb kö rül mé nyek
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kö zött is ér de mes lett vol na a mo hart el vet ni, mert ha térd kö zép -

nél ma ga sabb ra nem nõtt vol na, ak kor is ér té ket jelentett volna a

földnek, mint zöldtrágya, míg a tábla fennmaradó részén csak a

gyom nõtt.

A má sod ve té sû kul tú ra ként hasz no sít ha tó nö vé nye ken kí -

vül jó ta pasz ta la tok ra tet tünk szert az ab rak ki vál tás ra hasz -

nál ha tó, nagy mennyi sé gû ter mést adó új ne me sí té sû ta kar -

mány ré pa ter mesz tés ben.

A ta kar mány ré pa nor mál víz el lá tá sú évek ben 80-120 ton na

gyö kér ter mést (15-20 ton na szá raz anya got) tud pro du kál ni. Ter -

mesz té se nagy vo na lak ban meg egye zik a cu kor ré pá é val, a szer -

ves trá gyát na gyon meg há lál ja, ked ve li a mélyebb, kötöttebb

talajokat.

A ve tést hek tá ron ként 120-130 ezer csí rá val, drazsírozott ve -

tõ mag gal vé gez zük. A fej lõ dé se az elsõ idõ szak ban las sú, ezért a

gyo mo so dás ko moly prob lé mát okoz hat, ami nek kö vet kez mé nye 

ter més ki esés is le het. A gyom ir tá sát vegy sze re ken kí vül a ve tést

meg elõ zõ idõ szak ban a tar ló fe ke tén tar tá sa is se gít he ti, il let ve jó

ha tá sú le het, ha az elõ ve te mé nye erõs gyom el nyo mó ha tá sú kul -

tú ra, mint pél dá ul egy gabonát követõ gyors fejlõdésû, sekélyen

beforgatott zöldtrágya.

A vegy sze res gyom ir tás ban a cu kor ré pá ban meg szo kott mód -

sze re ket ér de mes hasz nál ni. A kár te võk kö zül a ré pa bar kó, le vél -

te tû és a bol ha fo lya ma tos fi gye lé se fon tos. Fõ ként a kez de ti idõ -

szak ban. 2-4 le ve les ko rig a napi szem lé zés el en ged he tet len,

mert en nek hi á nyá ban ko mo lyabb kár te võ érin tett ség ese tén a

nö vény zet gyor san meg sem mi sül het. A ter mesz tés tech no ló gia

fon tos ré sze - mint a cu kor ré pá nál is, a sor köz mû ve lés - a ré gi ek

sze rint; egy nye sés felér egy öntözéssel! A takarmányrépa 3-4

évig ne kerüljön vissza ugyanarra a földre.

Be ta ka rí tás kor tö re ked jünk a ré pa test tisz ta sá ga mi att a mun -

ká la tok szá raz idõ ben tör té nõ el vég zé sé re, vi szont a kis mér té kû

föld szennye zett ség ta pasz ta la ta ink sze rint a te he nek nél sem mi -

lyen egész ség ügyi prob lé mát nem okoz, Clostridium fer tõ zött ség 

egyik ál ta lunk is mert ta kar mány ré pát hasz ná ló gaz da ság nál sem

lé pett fel. Nem kell fe jel ni, csak a le ve le ket kell a ré pa test rõl le -

vág ni. A répa tá ro lá sá nál fontos a levegõzés, komolyabb fagy

esetén lehet csak szükség takarásra.

A meg ter mesz tett nagy mennyi sé gû, egész ben vagy a ta kar -

mány ba da ra bok ban be ke vert répa nagy ener gia tar tal mú, ezért

ab rak ki vál tás ra tö ké le te sen al kal mas, a tej ter me lést ser ken ti, a

beltartalmat növeli.

A 2012-es év ben a Pusztaszabolcsi Ag rár Zrt-nél is igen jól

vizs gá zott a ta kar mány ré pa. A szá raz ság el le né re a ter més ered -

mé nyek ked ve zõ ek vol tak.  A táp anyag el lá tás a 30 ton na jó mi -

nõ sé gû szal más trá gyá ból ér lelt kom posz ton kí vül 350 kg 27%-os 

N mû trá gya volt. A ter més ered mény a kü lön bö zõ táb lák ban 50

ton na kö rü li il let ve 100 ton nás volt. Be ta ka rí tó gép sort (le ve le zõ, 

fel sze dõ) igen ol csón, pár százezer forintért tudott használtan

ven ni a gazdaság.

A ki sze dett répa tá ro lá sa lá bas paj ta alatt, szal ma bá lák kal kör -

be vé ve tör tént. A fa gyá si vesz te ség minimális volt.

A répa ete té sé vel ab ra kot le he tett meg spó rol ni, a tej bel -

tartalmára ki fej tett ha tás pe dig lát vá nyos volt. Az ete tés el kez dé -

se elõt ti 3,93-as tej zsír 4,35-re, a 3,4-es tej fe hér je 3,6-ra nö ve ke -

dett.

Az új ta kar mány nö vény kul tú rák kal ta kar mányt ter meszt he -

tünk olyan te rü le te ken, ahol a ku ko ri ca ter mesz té se a ké sõi ve té si 

idõ vagy a ked ve zõt len kör nye ze ti fel té te lek mi att nem aján lott.

A gon do lat me ne tet foly tat va ér de mes to váb bi nö vé nyi kul tú rá kat 

is be von ni a ter mesz tés be. A ra ci o ná lis ta kar mány ter mesz tés se -

gít sé gé vel te rü le te ket sza ba dít ha tunk fel áru nö vény ter mesz tés -

re. A cél a ter mõ te rü le tek mi nél jobb ki hasz ná lá sa, va la mint az

ál lan dó fe dett ség meg kö ze lí té sé vel a ta laj pusz tu lás meg aka dá -

lyo zá sa. Ez zel min den kép pen a sa ját, ké sõb bi mun kánk ered mé -

nyes sé gét fo koz zuk. Kö vet ke zõ cik ke ink ben a cel lu lóz ala pú ta -

kar má nyo zást be mu tat va arra a kérdésre próbálunk választ

találni, hogy az így megtermelt takarmányok milyen elvek

szerint használhatóak fel a lehetõ legnagyobb hasznot hozva a

tejtermelõknek.
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