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Biológiai alapok
A termesztés során kiváló tájfajták alakultak ki:

- Nagyszénási (államilag elismert)
- Szarvasi
- Békésszentandrási
- Bánkúti

Ezek voltak a későbbi nemesítés alapjai
Első fajta: Grábner E.: Óvári tarkavirágú
Új fajták genetikai anyaga is jórészt a tájfajtákból származik. 
Termőképesség tovább nem igen növelhető, inkább egyéb 
tulajdonságok:

- betegségellenállás,
- élettartam,
- beltartalom,
- szaponintartalam
- kaszálás- és legelés tűrés





A lucerna termőhelyigénye 1.
Talajigény:

Mélyrétegű, középkötött, meszes talajok szükségesek:
- a hosszú élettartamhoz (4-6év) és
- a nagy élet-teljesítményéhez (40-60t/ha széna)

Talajvíz: 3-4m  alatt,
Mésztartalom: 1% fölött
pH: 6,5-7,8

Optimális talajtípusa: meszes mezőségi talajok

.



A lucerna termőhelyigénye 2.
Éghajlatigény:

- Hazai ökotípusaink jól tűrik a szélsőségeket 
(-25°C, száraz körülmények)
- A nagy terméshez azonban sok csapadék kellene 
( >750mm), de julius-aug.-ban már többnyire hiány
- Első két kaszáláshoz többnyire még elég a talaj 
vízkészlete.
- A későbbiekben viszont többnyire öntözésre lenne 
szükség

Környezetigény:
Jó alkalmazkodóképességű, országban mindenhol, 
megterem ahol a talaj nem korlátozó.

.



Termesztéstechnológiája

 Vetésváltása:
- Talaj jó kúlturállapotban maradjon
- Elővetemény után elég idő maradjon
-Önmaga után 3-4 évig ne következzen, valamint más 
pillangósok után se.

- Nyárvégi telepítés: korán lekerülők (kalászosok, repce)

- Tavaszi telepítés: 
cirokfélék, napraforgó és túl későn lekerülő után ne 
következzen



Hatása a talajtermékenységre:
 Talajvédő (erózióvédő) hatás:

- Évelősége és sűrű térközállása miatt a talajt igen jól védi,
termőterülete nem erózióveszélyes.

Hatása a talaj szerves anyag mérlegére:
- Gyökérzete  igen nagy mennyiségű, mélyre hatoló, 
szűk C/N (20:1) arányú, könnyen bomló. 
A leginkább „humuszgyarapító” növény. 
- A termesztéséből adódó szerves-C növekedés jelentős 
(600 - 800 kg/ha)

 Vízgazdálkodása:
- Szárazságtűrése jó, de ez igen mélyre hatoló gyökerének 
köszönhető. 
- Egész éves jó terméséhez sok
csapadék  szükséges.



Talajelőkészítés 1.

Mélyen művelt gyökérágyat és  kertszerű, aprómorzsás 
ülepedett vetőágyat igényel.
A felső 50 cm-es rétegben semmi a gyökér útjába   álló 
akadály ne legyen (mélylazítás javasolt).

- Nyárvégi telepítés kalászos után:

- szalma-aprítás, 
- tarlóhántás sekélyen tárcsával, gyűrűs henger, 
- nedves talajon szántás (20-22 cm)+ fogas,
- elmunkálás ásóboronával + henger



Talajelőkészítés 2.

-Nyárvégi telepítés repce után:
- Szárzúzás, 
- száraz talajon sekély-, nedvesen 10-12cm tárcsázás, 

hengerezés, 
- tarlóápolás, 
- vetőágykészítés, vetés, hengerezés

-Tavaszi telepítés (kalászos után:
- tarlóhántás, mélylazítás (45-50 cm), elmunkálás, 
- ápolás, 
- őszi mélyszántás,  durva elmunkálással,
- tavasszal simítózás, 
- sekély kombinátorozás+henger 
- vetés, + gy.henger



Tápanyagellátása I.
Tápanyagigényes növény.
Fontos tápelemei: N, Ca, P, K, Mg, S, B, Mo, Mn, Zn 
Trágyaigényének pontos, okszerű meghatározását 
évelősége,
N-gyűjtése, sajátos termés-ritmusa megnehezítik.
Az öntözetlen N-igényének 2/3-t az öntözöttnek 1/3-t 
biztosítja a N-gyűjtés.

1t szénával felvett tápelemek (kg/t):
N: 27 CaO: 35
P2O5:7 MgO: 3
K2O: 15

A Rhizobium baktériumok Mg, B, Mo –hiányra is érzékenyek



Tápanyagellátása II.

-Trágyázása műtrágyákkal (valamint szerves trágyákkal, ha 
gyommagmentes) lehetséges.

• N-igény pontos becslése nehéz:
- ha a kiadott trágya kevés átmeneti N- éhség alakulhat ki
- ha a kiadott trágya sok nincs N-gyűjtés
- a különböző növedékeknek eltérő a N-felvétele
- rossz, levegőtlen, hideg talajállapot esetén: N-gyűjtés 

akadályozott

• N fejtrágyázása:
- a 2. évtől évente legalább egyszer szükséges 

kisebb adagban.
- ha öntözés: tavasszal és 2. növedék után is.



Tápanyagellátása II.

• PK trágyázása:

- jelentős részét telepítés előtt, vetés előtt starterként
(30-50kg/ha) és 

- később kiegészítő trágyaként is (2. év őszétől).



A lucerna trágyázási 
rendszere (Késmárki, 2005)

(tavaszi telepítés, közepes 
tápanyagszolg. mezőségi 

talajon)



A lucerna telepítése I.

A telepítés módja lehet:

Tiszta (nyár végén mindig tisztán)
a növény sajátosságainak ez felel meg legjobban 

Takarónövényes 
kiritkul, kisebb hozam, ezért csak ott javasolt ahol erózió, 
defláció veszélyezteti a telepítést. Kis csiraszámmal vetett 
gyorsan lekerülő növények (t.árpa, borsó) javasoltak.
Vetés két menetben: először 4-6 cm-re a takarónövény, utána 
keresztben a lucernát.

- Füves társítás
-Főhasznosítású legelőnek, rágást tiprást bíró fűfajokkal
-Kaszálónak széna, szenázs, szilázs készítéséhez
-A lucerna és fűmagot külön menetben vetjük.



A lucerna telepítése II.
-A telepítés ideje lehet:

Tavasszal:  mikor a talaj felső 4-5 cm rétege 7-8°C-os (március)
Előnye a biztos kelés, hátránya az azévi kis hozam

Nyár végi: többnyire augusztus második fele, vége
Kockázata a bizonytalan kelés (öntözéssel biztonságos) 
Előnye a következő évi kielégítő termés.

Ha a vetés szeptemberre csúszik nagy a veszélye a téli kifagyásnak.

Vetőmag mennyisége
tavasszal: 700-900 csíra/m2

nyár végén: 30%-al több (900-1200 csíra/m2)
vetőmagtermesztéshez ritka állomány kell: 400-500 csíra/m2

Vetés mélység:
2,5-3,0 cm 

EMT: 2 g



A 
takarmánylucerna 
telepítési adatai



Előadás összefoglalása

• Biológiai alapok
• A lucerna termőhely igénye
• A lucerna talajelőkészítése
• A lucerna tápanyagellátása
• A lucerna telepítése



Előadás ellenőrző kérdései

• Ismertesse a fajtákkal szembeni elvárásokat!
• Ismertesse a lucerna termőhely igényét!
• Ismertesse a lucerna talajelőkészítését!
• Ismertesse a lucerna tápanyagellátását!
• Ismertesse a lucerna telepítésének adatait!



Előadás felhasznált forrásai:
• Antal J. (szerk.) 2005: Növénytermesztéstan II. 

Mezőgazda Kiadó, Budapest. (tankönyv) 
• Kémárki I. (2000) (szerk.): A lucerna 

magtermesztése, Monocopy Nyomda, 
Mosonmagyaróvár

• Schmidt J. (2003): A takarmányozás alapjai, 
Mezőgazda Kiadó, Budapest.

Iványi K. - Kismányoky T. – Ragasits I. 1994: 
Növénytermesztés Mezőgazda Kiadó, Budapest

• Egyéb források: előadásokon, gyakorlatokon 
javasolt kiadványok, ismeretterjesztő és szakcikkek.



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET

Következő
ELŐADÁS/GYAKORLAT CÍME:

A LUCERNA INTEGRÁLT 
TERMESZTÉSE III.

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