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Takarmánytermesztésünk 
jellemzése



Takarmányok csoportosítása
• Tömegtakarmányok:

-nagy tömeget adó zöldtakarmányok, szénafélék, 
szalma, gabonapelyva, 
-lédús takarmányok (répa, tök, stb.), 
-erjesztésipari melléktermékek.

Főleg kérődzők és lovak (kisebb mértékben sertések 
takarmányozására).

• Abraktakarmányok:
Növényi magvak és ezek őrleményei, állati eredetű
lisztek,  zsenge zöld növények lisztjei.
- elsősorban sertések és baromfiak részére, 
- valamint kérődzők és lovak részére a tömegtakarmány 

kiegészítésére.



Szántóföldi tömegtakarmányok jellemzői:
- Közvetlenül (zölden) vagy tartósítva (erjesztés, 
szárítás) fogyasztják a kérődző állatok viszonylag 
nagy tömegben és szántóföldön termelik őket.

-Viszonylag alacsony koncentrációban tartalmazzák a 
tápanyagokat, de alapvetően fontosak tápértékük, 
étrendi hatásuk, vitamin és ásványi anyag tartalmuk 
miatt.

- Termesztésükre azért van szükség, mivel a rétek és 
legelők a folyamatos ellátást nem tudják biztosítani, 
továbbá nagy részben istállózó állattartást folytatunk.
- Termőhelyi adottságaink és gyakran szélsőséges 

időjárásunk miatt a „több lábon állás” céljából sok 
növényfaj és –társítás takarmánycélú termesztésére 
került sor. Ezek jelentősége mai viszonyaink között 
eltérő.



Szántóföldi tömegtakarmányok csoportosítása 
takarmányozási értékük alapján:
Sok és jó minőségű fehérjét adók

- évelő pillangósok
- hüvelyesek

Sok szénhidrátot adó tömegtakarmányok

Fehérjében és szénhidrátban gazdag keverékek
- évelő pillangós-fű társítások
- őszi zöldtakarmány keverékek
- tavaszi zöldtakarmány keverékek
- nyári zöldtakarmány keverékek

Fehérjében és szénhidrátban szegény lédús tömegtakarmányok

Szántóföldi melléktermékek

Árunövények feldolgozásának melléktermékei



Szántóföldi takarmánynövények csoportosítása 
növénytermesztési szempontból:

I. Szálastakarmányok
1. Pillangós szálastakarmányok, 

lucerna, vöröshere, baltacím, tarka koronafürt, somkóró, 
egyéb herefélék, görögszéna, szarvaskerep, bükkönyök

2. Egyéb szálastakarmányok
-Tavaszi vetésűek: (t.keverékek, repcék, szudánifű, facélia, 

mohar,csalamádék) 
- Nyári másodvetésüek:

-Őszi vetésüek:(ő.keverékek, csalamádék)

II. Lédús takarmányok (répák, tak.tök, tak.káposzta)

III. Siló takarmányok (s.kukorica, s.cirok)



Hazai tömegtakarmány termesztésünk néhány adata.

- Jelenleg kb. 350 eha-on folyik hazánkban takarmánytermesztés.
-1990 előtt területe 500 eha felett volt.

Lucerna
2004: 155 eha          6,07 t/ha
2006: 146 eha       4,93 t/ha

Silókukorica és csalamádé
2004: 108,1 eha,  28,84 t/ha
2006:   90,1 eha,  28,3t/ha

Őszi takarmány keverékek
2004: 2,8 eha,    15,2 t/ha
2006: 0,95 eha,  12,5 t/ha

Tavaszi takarmány keverékek
2004:  2,3 eha,   13,3 t/ha
2006:   1,6 eha,  12,6 t/ha



Év Szarvas-
marha

Ebből
Tehén Sertés Ebből

Koca Juh Ebből
Anyajuh Ló Baromfi

1990 1571 630 8000 624 1865 - 76 31121

1995 928 421 5032 436 977 741 71 31458

2000 805 380 4834 348 1129 897 75 30716

2001 783 368 4822 343 1136 849 60 34343

2002 770 362 5082 381 1103 854 63 32206

2003 739 350 4913 327 1296 956 62 37502

2004 723 345 4059 296 1397 1088 67 32814

2005 722 343 4194 295 1419 1099 66 40634

2007 705 323 3860 262 1231 981 - 29880

Állatállományunk változása az utóbbi években



A lucerna termesztése



Jelentősége I.

Jelentősége a világon
A lucerna a világ legjelentősebb, legértékesebb 
szálastakarmány növénye.
Termőterülete az összes kontinensen mintegy 35 millió ha.
Termesztése főleg a Föld mérsékelt övezeteiben folyik, a 
humid trópusi, - szubtrópusi, valamint a mésznélküli 
savanyú és láp talajok területein nem díszlik.



Jelentősége II.
Jelentősége hazánkban
Hazánkban először a 30–éves háborúból hazatérő 
zsoldosok próbálták termeszteni a Ny-i határszélen, de a 
savanyú talaj miatt sikertelenül.
Sikeres honosítása Tessedik S. érdeme (Nagyszénás-
Szarvas térsége, 1768)
Azóta legértékesebb szálas takarmányunk.

Takarmányozási értéke:
Fehérje tartalma jelentős: a borsónál kétszer, szójánál 
másfélszer több fehérjét terem hektáronként, valamint 
jelentős a karotin] tartalma is.
Főleg a kérődzőknek előnyös, de az  egygyomrú 
állatoknak is jelentős.



Jelentősége III.
Humán célú felhasználása is említésre méltó 

(csíra vitaminforrás, xantofill és klorofill kozmetikum 
adalék).

Szerepe a talajtermékenység növelésében:

-30-50 t/ha szerves anyag (C:N = 20:1)
- 100-350 kg N/ha/év gyűjtés (Rhizobium meliloti)
- morzsás talajszerkezet képző és drénező hatás
- jelentős talajvédő hatás

Hatása a gazdálkodásra:
- Mérséklődik a peszticid terhelés
- Jól társítható fűfajokkal
- Szárított bálázott termékei piacképesek



Év Vetésterület (ha) Ter.arány% Termés (t/ha)

1921-30 180 270 3,26 3,30

1931-40 204 691 3,65 4,06

1951-60 245 669 4,53 3,54

1961-65 354 550 6,92 2,97

1966-70 353 985 7,00 4,30

1971-75 415 504 8,30 4,79

1976-80 391 050 8,06 5,29

1981-85 334 699 7,14 5,28

1986-90 296 793 6,30 5,48

1991-95 268 800 5,70 4,55

1996-00 216 600 4,62 4,94

2001 155 000 3,30 5,42

2002 156 500 3,30 4,48

2003 157 000 3,65 3,47

2004 155 000 3,55 6,07

2005 153 000 3,55 5,24
2006 146 000 3,54 4,93
2007 134 000 2,85 4,34
2008 143 000 3,04 5,38
2009 126 000 2,68 4,87

A lucerna termesztés 
hazai adatai
(KSH adatok és saját 

számítás)



Származása, rendszertana

Származása: 
- Elsődleges  géncentruma: Kaszpi tengertől keletre
- Másodlagos géncentrum: Földközi tenger keleti 
medencéje
- Ókorban lett kultúrnövény a lovas nomád népek    

tevékenysége által.
- Európába É-Afrikából került az arabok Ibériai-
félszigetre történt betörésével.
- Németországban a ciszterciták honosították meg 
1730 körül. 



Származása, rendszertana
A Medicago nemzetséghez több száz egyéves és évelő faj tartozik. 
Elfogadott rendszerezésük nincs, mivel nehezítik a sajátos  biol. 
tulajdonságaik: évelőség, autotetraploidia, idegentermékenyülés, 
spontán mutációra hajlamosság.
Nálunk növtermesztési szempontból fontos fajok:

- M. sativa L. (kékvirágú lucerna)
- M. varia M. (tarkavirágú lucerna)
- M. falcata L. (sárkerep lucerna)
- M. lupulina L.(komlós lucerna)

- A tarkavirágú lucerna a kék és sárkerep lucerna természetes 
kereszteződésével jöttek létre.
- Köztük csak kisebb alaki különbségek, együttes elnevezésük: 
takarmánylucerna.
- A komlós és sárkerep lucerna mindenhol előfordul a 
természetes flórában.Más ritkább fajokkal együtt fontos állati 
táplálékok (vadállatok, méhalkatúak)



A növény botanikája és fiziológiája 1.
Gyökere:

Igen mélyre hatoló főgyökér-rendszer (10 – 15 m), rajta 
gümők (6-8 hét múlva) (M.sativa főgyökere sokkal 
vastagabb)
Gyökértömeg 70%-a felső 60 cm-ben

Szára:
felálló v. elfekvő dudvaszár
Hajtásrendszer kezdetben egy főszár, majd a 
megvastagodott szár eredetű raktározó szervből a 
gyökértörzsből (rhizóma) egyre több hajtás fejlődik.
Legtöbb tápanyag benne: virágzáskor (télállóság, 
legeltethetőség kérdése)
Levél-szár arány: ~48:50 (levél 2,5-ször értékesebb).

.



A növény botanikája és fiziológiája 2.

Levelek:
hármasan összetettek, alul szőrözöttek, fogazottak, 
színük fajtabélyeg

Virágzat:
10-30 db fürtbe rendeződött pillangós-virágok. 85-95 %-
ban idegen megtermékenyítés. Vadméhek, (legalább 
ezer db/ha kell.)

Termés:
Csavart hüvely, 2-8 db. maggal.
Mag bab v. vese alakú sárgás, 
EMT: 1,7-2,6 g (10-20% kemény-héjúság)

.











A növény botanikája és fiziológiája 3.

A lucerna hosszúnappalos , fény-, víz- és tápanyagigényes.

Származás szerint alakkörökbe soroljuk:
-Mediterrán: 
gyors növekedés, gyenge télállóság, 2 év élettartam

-Atlanti:
gyors növekedés, közepes télállóság, 2-3 év 
élettartam, csapadékigény

-Közép- és K-európai (hazai):
lassabb fejlődés, de kiváló tél- és szárazságtűrés,
hosszú 5-8 év élettartam. 
.



Előadás ellenőrző kérdései

• Jellemezze tömegtakarmány 
termesztésünket!

• Ismertesse a lucerna termesztés 
jelentőségét!

• Ismertesse a lucerna növény 
biológiáját!



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET

Következő
ELŐADÁS/GYAKORLAT CÍME:

A LUCERNA INTEGRÁLT 
TERMESZTÉSE II.

• Előadás anyagát készítették:
• Dr. Hoffmann Sándor egyetemi tanár
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