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Előadás áttekintése

Növényvédelem, növényápolás
A lucerna öntözése
Érés, betakarítás
A termés minősége
Vetőmagtermesztése



Növényvédelem, növényápolás I.
Sokféle gyom kártevő és betegség károsíthatja. 
A takarmánylucernában virágzásig, a magtermőben magérésig kell 
védekezni. 

Védekezés formái:
- megelőzés, 
- megfelelő kaszálási rend választása, 
- vegyszeres

Gyomok: legveszélyesebbek.
Különösen károsak: aranka félék-, (kis-, vagy herefojtó-, nagy-)

somkóró-, útifű-, vadsóska- és herefajok

Termés minőségét, hozamot rontó gyomok:
tarackbúza, disznóparéj fajok, ürömfajok, pásztortáska, 
libatopfajok, mezei katáng, betyárkóró, árvacsalánfajok, 
ebszékfűfajok, keserűfű fajok, repcsényretek, vérfű, vadrepce, 
tyúkhúr, gyermekláncfű, veronikafajok



A herefojtó aranka

ToktermésekVirágokSzár



Növényvédelem, növényápolás II.

Gyomok elleni védekezés módjai:

- megelőzés: gyommentes talaj, fémzárolt mag, 
kellően sűrű állomány

- kaszálások: zárt állomány esetén ritkító hatású
a fiatal lucerna gyomírtó kaszálását 
kerülni kell

- vegyszeres védekezés lehetősége: 
idősebb lucernában leginkább 
- kora  tavasszal,
(néhány napra besárgul, de ez nem baj)
- a késő őszi kevésbé előnyös



Növényvédelem, növényápolás III.
-Kórokozók:

Vírusok: Lucerna mozaikvírus LMV

Baktérium: hervadás (Clavibacter michiganensi)

Gombák: 
Lucernarozsda, 
Lucerna levélragya,
Peronoszpóra, 
Lucerna fenésedés,
Fertőző hervadás, 
Herefélék rákja



Növényvédelem, növényápolás IV.
Kártevők: 

Polifág kártevők ellen talajfertőtlenítés előzetes felmérés 
alapján 

1. zöldkártevők:
ellenük a kaszálásig lebomló vegyszerek alkalmazhatók.
Későbbi jelentkezés esetén már a tarlón.

csipkéző bogarak (fiatal lucernán különösen veszélyes)
lucerna ormányos,
lucerna bogár, 
lucerna böde, 
sároshátúbogár, 
mezeipocok





Növényvédelem, növényápolás V.

2. generatív részek kártevői:
- Bimbós állapotban hosszabb hatású szerek is.
- Virágzásban méhkímélő szerrel késő este

lucerna poloska, 
lucerna bimbó-gubacsszúnyog,
lucerna magormányos,
lucerna magdarázs, 

Ellenük legjobb a kaszálás után védekezni. 



Öntözés

A lucerna egyike az öntözést leginkább megháláló 
növényeinknek: 50-70% többlettermés

Az öntözővíz jó hasznosulásához szükséges:

- mélyművelés
- kielégítő tápanyag ellátás
- zárt, sűrű telepítés
- betegség ellenálló fajta



Érés, betakarítás 1.

-Túl gyakori kaszálás lerövidíti az élettartamot, csökkenti 
a termést.
A rizóma feltöltődéséhez évente egyszer hagyni kell 
virágozni.
-Legnagyobb termés a zöld bimbós-virágbimbós 
fázisban, 
-legjobb minőség ez előtt.
-Megfelelő kaszálási rendet kell kialakítani, mely 
figyelembe veszi a növény igényeit, a tervezett 
élettartamot (3 v. 4év) és a takarmányozás szempontjait.
- Őszi utolsó kaszálást olyan későre, hogy már csak 
minimális sarjadzás legyen, a rizóma kellően feltöltve 
maradjon.
-Vágásmagasság: 12-15 cm legyen



Előadás



Érés, betakarítás 2.

Felhasználási, tartósítási módok:
-zöldlucerna:  rövid fonnyasztás után 
szálasan v.szecskázva
-széna:  szárítás 84% sza.-ra. 
(levélpergés, karotin csökkenés)
Megoldás: hideg, vagy meleglevegős kazal után-szárító
-lucernaliszt:  egy- v. kétmenetes betak. és szecskázás 
után 700-900°C-on szárítás, őrlés, pelletálás.
Minőség legjobban megmarad, de magas energiaigény
-szilázskészítés:  csak adalék-anyagokkal(pl.kuk.dara)

-szenázskészítés:  40-50%-ra történő fonnyasztás
után (silós v. fóliázott bálás





A növény minősége

A lucerna beltartalma:
Zöld présnedvéből magas biológiai értékű fehérjekoncentrátum 
készíthető.
Jelentős Ca és vitaminforrás (B1, B2, B6, C, K), béta-karotin.
Xantofill, egyszerű és összetett cukrok. 

Negatív hatású szaponin tartalma (összetett glükozida), mely 
monogasztrikus állatoknál antinutritív hatású.
A szaponin tartalom 1% körüli, de a szaponin-mentes fajtában 
(Sapko v. Sinesap) 0,1%



A növény minősége
Széna minősítése

Lucernaszéna bimbózáskor betakarítva:
15-17 % nyersfehérje
30-60 mg/kg karotin
400-500 NE/kg D vitamin
18-20 % rost

Veszteségek: (akár 60-70% is lehet!)
Légzési veszteség: 4-5 %
Mechanikai veszteség: 6-10 %
Levélpergési veszteség: 10-20 %
Kilúgozási veszteség: 15-20 %
Erjedési veszteség (kazal): 5-10%



Vetőmag termesztése 1.
Ökológiai igénye különbözik a takarmány lucernáétól.
Éghajlatunk igen megfelelő, ezért jelentős export-
vetőmag termeltetés folyik (jele: EC)
A magtermesztő terület nagysága 18000-25000 ha, de 
többnyire túl alacsony az átlagtermés: ~120kg/ha, 
300kg/ha-os fémzárolt termést el kellene érnünk.

A magtermesztés két változata ismert:
- Csak saját, üzemi célra: kiritkult, idősebb 
takarmánylucerna állományban,ha nincsenek 
karantén és káros gyomok
- Direkt magtermesztési célra telepített, államilag 
ellenőrzött folyamatban.
.



Vetőmag termesztése 2.
A maglucerna termőhelyigénye

-Másodrendű, gyengébb lucernatalaj szükséges, 
mérsékelt csapadék ellátással (450-500mm), meleg 
száraz nyárral.
-Alföld D, DK, Duna-Tisza köze,  Komárom-
Esztergom, Fejér, Tolna m. 
-Fontos a szigetelő-távolság betartása is.
-Elővetemény: jó kalászos
-Trágyázás:100-150kg N, 250-300kg P2O5, 300-400kg 
K2O hektáronként  5éves ciklusra.
-Telepítés: tavasszal (nyár végén)
csak tisztán4-500 csíra/m2
-Sortáv:  - 24-31,2 cm 

- 80-100cm (kapás)
- 80x12 (ikersoros)
- sávos vetés



Vetőmag termesztése 3.
A virágok megtermékenyítése:

Az eredményes lucerna magtermesztés alapvetően függ a 
kistermetű vadméhpopuláció meglététől.
Ezeket rövid szájszervük arra készteti, hogy a virágba 
mélyen benyomuljanak, így megtörténik a megporzás, mely a 
háziméheknél elmarad.
1000-1200 db vadméh/ha kell szükséges
Egyre nagyobb probléma a vadméhfajok életterének  
beszűkülése, egyedeiknek ritkulása.
Pótlásukról mesterségesen kell gondoskodni (nádkévék 
kihelyezése), ill. a magtermő táblát természetes rétek, erdők,
közelébe kell elhelyezni.
A rovaroknak 25-30°C és 60% alatti 
relatív páratartalom optimális.



Vetőmag termesztése 4.
A magtermő lucerna szakaszos elvirágoztatása

- Az időjárási kockázat csökkentésére, valamint a vadméh 
populáció hosszabb idejű táplálása és felszaporodása 
céljára.

- Lényege, hogy a táblát nem egy időben hanem 3 szakaszra 
bontva 8-10 naponta virágoztatjuk el.

- A virágzás időpontját a kaszálásokkal szabályozzuk.
- Általában a 2. növedéken fogunk magot és a szakaszok eltérő 
idejű virágzását a az 1. növedék eltérő idejű kaszálásával 
szabályozzuk.
- Rossz vízgazdálkodású területeken már az első növedék egy 
részén megkezdhetjük a magfogást.
- Ha a nyárelő csapadékos a 3. növedék egy részén is 

történhet magfogás.
-A biztos mag beérés miatt azonban az előző növedék kaszálását 
június 15-20-ra be kell fejezni. 
-Fővirágzás legjobb időszaka: 07. 10.- 08. 15.



Vetőmag termesztése 4.
Aratás, magkezelés
A lucernára jellemző az egyenetlen magérés.
- Ezért régen kétmenetes betakarítást alkalmaztak.
- Ma szinte kizárólagos a deszikkálást követő egymenetes 
betakarítás.
- Deszikkálás megkezdése: hajtások alsó harmadában hüvelyek 

szürkés-barnák, a középső részén sárgulnak.
- egyenletesebben érő állományra gyorsabban ható, 
- elhúzódó érésűre lassabban ható „érésgyorsító” szereket    
permetezünk.

Betakarító gép: aprómag cséplésre átalakított gabonakombájn.
Haladási sebesség: max. 4-5 km/h

- Az aratás csak száraz növényzeten lehetséges (napi 6-7 óra)
- Előtisztitás, szárítás 13,5 %-ra
- Gyommaggal erősen fertőzött anyagot többször kell előtisztitani.
-Végül mágneses tisztítás, (arankamentesítés)
fémzárolás.





Előadás összefoglalása

A lucerna növényvédelme, 
növényápolása
A lucerna öntözése
Érés, betakarítás
A termés minősége
A lucerna vetőmagtermesztése



Előadás ellenőrző kérdései

• Ismertesse a lucerna fontosabb károsítóit!
• Ismertesse a lucerna betakarítását!
• Ismertesse a lucerna vetőmagtermesztését!



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.

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



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET

Következő
ELŐADÁS/GYAKORLAT CÍME:

A LUCERNA INTEGRÁLT 
TERMESZTÉSE II.

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