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Takarmányismeret: zöldtakarmányok
Általános jellemzés:

– jelentős vegetációsvíz-tartalom (70-80% nedvességtartalom),
– kedvező étrendi hatás (vegetációs víztartalom-bendő),
– laktagóg hatás,
– íz- és zamatanyagok eredeti formában (ízletes),
– biológiailag aktív anyagokban gazdag (pl. K-vitamin, kalcium, 
karotin),

– zsenge takarmányok: laxáns hatásúak szoktatás nélkül
– elöregedve (fásodás) nő a cellulóz- és lignin-tartalmuk, csökken a 
víz- és a fehérjetartalmuk

Takarmányismeret: zöldtakarmányok
Általános jellemzés:

– nem szolgáltatnak elegendő táplálóanyagot, önmagukban nem 
etetjük, abrak-kiegészítéssel együtt etethető

– elsősorban kérődzőtakarmány, de a ló, a nyúl, a vemhes koca, 
a liba is fogyasztja 

– etethető mennyiség: az élőtömeg 8-10%-a maximum (600 kg 
szmh. - max. 60 kg )

– romlandó (1-3 nap alatt fel kell etetni)
– olcsó takarmány



3

Takarmányismeret: zöldtakarmányok
Általános jellemzés:

– Káros anyagok: antinutritív és toxikus anyagok 
eredeti formában
• kumarin (⇒dikumarol)

– előfordulás: somkóróban-megmarad a szénában is, 
– tünet: bénulás, légzési zavarok, belső vérzések, 
elhalványodó szutyak, bevérzések (a K-vitamin 
antagonistája-véralvadási zavarok)

– védekezés: szoktatás, korlátozott adag
• szaponinok

– előfordulás: pillangósokban, elsősorban lucernában 
– tünet: habos-erjedéses felfúvódás
– védekezés: fonnyasztás (a víz fokozza a habos erjedés)

Takarmányismeret: zöldtakarmányok
Általános jellemzés:

– Káros anyagok:
• ösztrogénhatású anyagok

– előfordulás: pillangósokban, elsősorban lucernában 
– tünet: szaporodásbiológia zavarok 
– védekezés: szoktatás, korlátozott adag

• mustárolajglikozidok
– előfordulás: repce (virágzáskor), takarmánykáposzta, 
– tünet:

» ízhiba a tejben, 
» goitrin: golyva-pajzsmirigy hipertrófia-a a jód 
tirozinba történő beépülését gátolja (juhok 
esetében a vehem golyvával születik)

– védekezés: szoktatás, korlátozott adag
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Takarmányismeret: zöldtakarmányok
Általános jellemzés:

– Káros anyagok:
• ciánglikozid (durrin⇒ciánhidrogén, kéksav szabadul fel 
belőle enzimek hatására)
– előfordulás: cirokfélékben 40-60 cm magasságig, 
sarjúban szárazság és dér esetén

– tünet: szöveti oxigénhiány
– védekezés: sarjút, tarlót ne legeltessünk, várjuk meg a 
60 cm-es magasságot

• lupanin, lupinin, lupinotoxin, lupinidin, vernin
– előfordulás: keserű csillagfürt magjában + zöld 
– tünet: idegméreg ⇒ hasmenés, véres vizelet, 
májkárosodás, fulladás

– védekezés: nemesített változatok etetése (fehér-,  
sárga- és kékvirágú csillagfürt édes változatainak 
zöldje)

Takarmányismeret: zöldtakarmányok

A legelő, legeltetés:
– gyep : 

• pázsitfüvekkel és pillangósokkal 
tartósan borított terület, melyet legeltetéssel 
vagy kaszálással hasznosítanak 
(legelő és kaszáló)

– a legelőfű:
• jelentős vegetációsvíz-tartalom (70-80% nedvességtartalom),
• kedvező étrendi hatás (vegetációs víztartalom-bendő),
• laktagóg hatás,
• íz- és zamatanyagok eredeti formában (ízletes),
• biológiailag aktív anyagokban gazdag (pl. K-vitamin, kalcium, karotin),
• több növényfaj keveréke: a táplálóanyagok kiegyenlítik egymást (opt. 
80% pázsitfű + 20% pillangós)

• olcsó
• zsenge takarmányok: hasmenést okozhatnak szoktatás nélkül
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Takarmányismeret: zöldtakarmányok

A legelő, legeltetés:
– A legeltetés szerepe :

• mozgás: vázizomzat fejlődése
• napfény: D-vitamin képződése, csontrendszer erősödése
• szabad levegő: egészséges (nem terhelt kórokozókkal és 
káros gázokkal, pl. ammónia)
– tenyészállat növendéknevelés (üszők, tenyészbikák - jó 
konstitúció)

– nagy tejtermelésű állatokat nem legeltetünk 
(életfenntartó szükséglet a mozgás miatt megnő)

– A legeltetés ideje:
• április 24-től szeptember 29-ig (Szent György naptól 
Szent Mihály napjáig), téli legelőkkel október-novemberig 
kitolható

Takarmányismeret: zöldtakarmányok
A legelő, legeltetés:

– A legelő fajtái :
• állandó legelők:

– természetes gyepek (ősgyepek)

– mesterséges legelők: telepített legelők (80% pázsitfű + 
20% pillangós), téli legelők: takarmánykáposzta

• alkalmi legelők:
– gabonatarlók: sertés, juh

– burgonytarló: sertés, juh

– évelő pillangósok utolsó növedéke: hízó- vagy 
növendékmarha

– kukoricatarló: hízó- vagy növendékmarha

– ruderáliák (útszél): nehézfémterhelés!, koca, juh
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Takarmányismeret: zöldtakarmányok

A legelő, legeltetés:
– Legeltetési módok :

• szabad (nomád életmód, 
nagy rágási és tiprási veszteség)

• irányított
– láb alóli legeltetés

– váltott legeltetés (osztott legelő): kisebb veszteség, a 
pihentetett legelő regenerálódik)

– szakaszos legeltetés (legkisebb tiprási veszteség)

» adagolt

» sávosan adagolt (villanypásztorral kijelölt 1 napra 
elegendő szakaszok)

Takarmányismeret: zöldtakarmányok

A legelő, legeltetés:
– Előkészítés legeltetésre :

• fokozatos szoktatás (5-10 nap) 

a mozgáshoz és a zöldtakarmányhoz

• ‘félhasra jóllakatás’

• állategészségügyi ellenőrzés (körmözés, védőoltások)

• a legelő előkészítése (kutak fertőtlenítése, 

sózólámpások, karámkialakítás)
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Takarmányismeret: zöldtakarmányok

Szántóföldi zöldtakarmányok: 
fűfélék

• szántóföldön termesztett, 
kaszált zöldtakarmányok

• szénhidrátokban gazdag zöldtakarmányok

• fehérjében szegény zöldtakarmányok

• betakarítás időpontjának helyes megválasztása: 
öregedési folyamat (víz- és fehérjetartalom 
csökken, cellulóz- és lignintartalom nő)

• fűfélék: gyep, silókukorica, cirokfélék

Takarmányismeret: zöldtakarmányok
Szántóföldi zöldtakarmányok: fűfélék

• gyep, legelő, rét:
– kaszálóról betakarítva (20% pillangós, 60 % szálfű és 20% 
aljfű), 

– lásd előbb a zöldtakarmányok és a legelőfű általános 
jellemzőit

• silókukorica:
•egységnyi területről 

a legnagyobb energiahozamot adja,

•felhasználása:

•csalamádénak vetett silókukorica 
(gabonasortávra vetve-virágzáskor betakarítva), ritka
•szilázskészítéshez vetett, de zöldetetésre felhasznált, már 
csövesen, tejes érésben betakarított silókukorica

(hagyományosan 70 cm-re vetve)
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Takarmányismeret: zöldtakarmányok

Szántóföldi zöldtakarmányok: fűfélék
• silókukorica:

– széles levélzetű; 1,5-2,0 méter magas növény; zöld száron érő 
hibridek

– ökológiailag érzékeny növény (talaj, hőmérséklet, vetésmélység):
különösen érzékeny a júliusi-augusztusi csapadékszegény időszakra

– cukortartalma jelentős (kb. 10%)
– 30-50 t/ha terméseredmény (aszályos években: 10-20 t/ha) 
viaszérésben betakarítva, tejes érésben kevesebb

– közép- vagy késői érésű silóhibridek:
• Agana: FAO 580, késői érésű silóhibrid, Pr 36 T 58: FAO 580, 
késői érésű silóhibrid, Coralba: FAO 580, késői érésű silóhibrid, 
Geyser: FAO 460, középérésű silóhibrid

Takarmányismeret: zöldtakarmányok
Szántóföldi zöldtakarmányok: fűfélék
• silókukorica betakarítása

Silókukorica betakarítása New Holland 

kombájnnal

8 soros magajáró John Deere szecskázó



9

Takarmányismeret: zöldtakarmányok
Szántóföldi zöldtakarmányok: fűfélék
• silókukorica: késői érésű kukoricahibrid

Takarmányismeret: zöldtakarmányok

Szántóföldi zöldtakarmányok: fűfélék
• silókukorica:

– a betakarítás fenofázisa: csalamádénak címerhányáskor, 
később a szemek tejesérésekor (min. 30% sz.a.)

– a betakarítás időpontja: tejes érésben júliusban, 
augusztusban betakarítva szecskázva etetendő

– etethető mennyiség:

• tejelő szmh.: max 60 kg (20-30 kg)
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Szántóföldi zöldtakarmányok: fűfélék
• szudáni cirokfű

– beltartalom: 13 % nyersfehérje, 2-3 % cukor, 30% 
nyersrost

– betakarítás fenofázisa: bugahányáskor
– betakarítás fenofázisa:július-augusztus, korán vénül
– káros anyagok: ciánglikozid-durrin (40-60 cm magasságig, 
szárazság, dér)

• cukorcirok
– beltartalom: 25% sz.a. cukor
– betakarítás fenofázisa: tejeséréskor (szilázskészítésre: 
viaszéréskor 30% sz.a és nyersrost)

– betakarítás fenofázisa: július-augusztus
– káros anyagok: ciánglikozid, a tarlót ne legeltessük

Takarmányismeret: zöldtakarmányok

Szántóföldi zöldtakarmányok: fűfélék
• silócirok

– nagy termésmennyiséget adó és megfelelő biztonsággal
termeszthető önmagában és silókukoricával együtt 

– aszállyal gyakran sújtott területeken, nagy létszámú tejelő 
állományok tömegtakarmánnyal való biztonságos  ellátása

– szárazságtűrése különösen kiváló, kiheveri az aszálykárt és 
regenerálódik (viaszos levélzet és viszonylag kis sztómaszám, 
erőteljes, mélyre hatoló járulékos gyökérrendszer)

– jól tűri az ökológiai stresszhatásokat (késői kitavaszodás, 
aszály, gyenge termőképességű vagy rossz szerkezetű talaj, 
késői vetés). 

Takarmányismeret: zöldtakarmányok
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Szántóföldi zöldtakarmányok: fűfélék
• silócirok

– aszályos években szinte az egyedüli nagy tömeget adó 
takarmánynövény, amely biztonságosan terem. 

– termésmennyiség: 50 t/ha (ritkán 60-70 tonna)
– cirok betakarítása szilázsnak: viaszérés állapotában ( rost és 

szárazanyag-tartalma 30% körüli)
– a cirokban 100-120 g-al több erjeszthető szénhidrát található, 

mivel a kukorica cukortartalmának jelentős része keményítővé alakulva 
a kukoricaszemekbe épül be. 

– cukortartalma révén kifejezetten könnyen erjedő növény, zölden ritkán 
etetjük

– Hátránya: jelentős nyersrost-tartalom, csökkent táplálóanyag-
emészthetőség és energiatartalom

Takarmányismeret: zöldtakarmányok

Szántóföldi zöldtakarmányok: fűfélék
• kukorica-cirok együttes termesztés

– az együttvetés leggyakoribb módja a 2 sor cirok + 2 sor 
kukoricavetés,

– fejlődési ritmusuk eltér: 
• a kritikus fejlődési szakaszokban a tápanyag, a víz, a 
napfény mindkét növény számára rendelkezésre áll.

• a kelés és kezdeti fejlődés idején a kukorica mintegy védi a 
vontatottabban fejlődő cirkot a szél és homokverés ellen, 
valamint néhány fokkal melegebb mikroklímát nyújt, 

• a cirok pedig később árnyékolja a kukoricát.

Takarmányismeret: zöldtakarmányok
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Szántóföldi zöldtakarmányok: fűfélék
• kukorica-cirok együttes termesztés

– a vegyes vetésből származó zöldhozam-többlet (+15-25 t/ha)
elsősorban aszályos időjárási körülmények között érvényesül

– zölden etethető keverék (energiatartalma kisebb kb. -0,8 MJ, 
rosttartalma nagyobb, mint a tiszta kukoricáé)

– szilázsnak betakarítva: a cirok 30% sz.a., a kukorica 40% sz.a., 
a szem viaszérésben), együtt kb. 30-35% sz.a., augusztus 
végén-szeptember elején

Takarmányismeret: zöldtakarmányok

Szántóföldi zöldtakarmányok fűfélék

Takarmányismeret: zöldtakarmányok

Orosz- 2002, Józsefmajor

Kukorica-cirok együttes termesztés:

•Sucrosorgo silócirok és Coralba késői 

érésű kukorcahibrid

•2 x 2 vetésszerkezet

•a kukorica: 1,5-2,0 méter magas

•a silócirok: 3,5-4,0 méter magas 

•terméseredménye: kb. 30-40 t/ha

•szárazanyagtartalom: 28-30 %
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• Olaszperje
– 1 v. 2, 3 éves fajták, hibridek
– jelentős cukortartalom – 16-18%
– jelentős fehérjetartalom – 12-
16%

– jól beilleszthető a vetésforgóba

Takarmányismeret: zöldtakarmányok

Takarmányismeret: zöldtakarmányok
Szántóföldi zöldtakarmányok: pillangósok
• szántóföldön termesztett, kaszált zöldtakarmányok

• fehérjében, kalciumban és karotinban gazdag zöldtakarmányok

• közepes vagy kis energiatartalmú zöldtakarmányok

• betakarítás időpontjának helyes megválasztása: öregedési 
folyamat (víz- és fehérjetartalom csökken, cellulóz- és 
lignintartalom nő), ált. bimbózás vége

• antinutritív hatás: szaponinok (habos erjedéses felfúvódás) és 
fitoösztrogének (szaporodásbiológiai zavarok)

• pillangósok: lucerna, herefélék, csillagfürt, somkóró, baltacim
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Takarmányismeret: zöldtakarmányok
Szántóföldi zöldtakarmányok: pillangósok
• Lucernafélék: lucerna (kékvirágú lucerna-Medicago sativa)

– általános jellemzés: évelő (4-5 év), fehérjetartalma (20-
23%sz.a.), kalciumtartalma (1,7%sz.a.) és karotintartalma
jelentős

– a betakarítás fenofázisa: bimbózáskor

– a betakarítás időpontja: évente háromszor-négyszer 
(csapadéktól függően) kaszálható

– antinutritív hatása: szaponinok (habos erjedéses felfúvódás) és 
fitoösztrogének (szaporodásbiológiai zavarok)

– védekezés, megelőzés:fonnyasztás

– etethető mennyiség:

• tejelő szmh.: max. 20 kg

Takarmányismeret: zöldtakarmányok
Szántóföldi zöldtakarmányok: pillangósok
• Herefélék: vöröshere (Trifolium pratense)

– általános jellemzés: évelő (2 év), fehérjetartalma 
(20%sz.a.), kalciumtartalma (1,7%sz.a.) és karotintartalma
jelentős (<lucerna)

– a betakarítás fenofázisa: bimbózáskor

– a betakarítás időpontja: évente kétszer (csapadéktól 
függően) kaszálható, május-júniusban

– antinutritív hatása: szaponinok (habos erjedéses felfúvódás) 
és fitoösztrogének (szaporodásbiológiai zavarok)

– védekezés, megelőzés:fonnyasztás

– etethető mennyiség:

• tejelő szmh.: max. 15 kg 
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Takarmányismeret: zöldtakarmányok

Szántóföldi zöldtakarmányok: pillangósok
• Fehér-, sárga- és kékvirágú csillagfürt (Lupinus albus, 
L. luteus, L. angustifolius)
– általános jellemzés: fehérjetartalma (19%sz.a; <lucerna )

– a betakarítás fenofázisa: bimbózáskor

– a betakarítás időpontja: június-júliusban

– antinutritív hatása: lupinin, lupanin, lupinotoxin (idegmérgek)

– védekezés, megelőzés:nemesített változatok etetése (fehér-,  
sárga- és kékvirágú csillagfürt édes változatainak zöldje)

– etethető mennyiség:

• tejelő szmh.: max. 10-15 kg 

Takarmányismeret: zöldtakarmányok

Szántóföldi zöldtakarmányok: pillangósok
• Somkóró (Melilotus albus)

– általános jellemzés: fehérjetartalma (18-20%sz.a; <lucerna )

– a betakarítás fenofázisa: bimbózáskor

– a betakarítás időpontja: június-júliusban

– antinutritív hatása: kumarin (bénulás, légzési zavarok, belső 
vérzések, elhalványodó szutyak, bevérzések (a K-vitamin 
antagonistája-véralvadási zavarok)

– védekezés, megelőzés: szoktatás, korlátozott adag

– etethető mennyiség:

• tejelő szmh.: max. 10 kg 
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Takarmányismeret: zöldtakarmányok

Szántóföldi zöldtakarmányok: pillangósok
• Baltacim (Onobrichis vicifolia)

– általános jellemzés: 2 éves növény, évente egy-két kaszálás, 
szárazságot, tiprást jól tűri, ízletes, laktagóg,fehérjetartalma 
(19%sz.a; <lucerna )

– a betakarítás fenofázisa: bimbózáskor

– a betakarítás időpontja: május-június

– antinutritív hatása: nincs antin. hatása

– védekezés, megelőzés: -

– etethető mennyiség:

• tejelő szmh.: max. 10-15 kg 

Takarmányismeret: zöldtakarmányok
Szántóföldi zöldtakarmányok: keverékek
• Őszi keverékek

– általános jellemzés: 
• nagy energia és nagy fehérjetartalmú növények 
együttes termesztése: kiegyenlített fehérje-
energia arány

• vetés augusztus-szeptemberben
• betakarítás: április-májusban
• szerepük: a zödtakarmányokhoz való 
hozzászoktatás

– keverékek:
• Keszthelyi keverék: őszi káposztarepce + rozs
• Legány-féle keverék: bükköny, bíborhere, rozs, 
árpa vagy búza

– etethető mennyiség:
• tejelő szmh.: max. 20-30 kg 
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Takarmányismeret: zöldtakarmányok
Szántóföldi zöldtakarmányok: keverékek
• Tavaszi keverékek

– általános jellemzés: 
• nagy energia és nagy fehérjetartalmú növények együttes 
termesztése: kiegyenlített fehérje-energia arány

• vetés tavasszal
• betakarítás: június-augusztusban
• szerepük: a zödtakarmányokhoz való hozzászoktatás, 
takarmánybázis kiegészítése

– keverékek:
• zabos bükköny, zabos borsó, szójás silókukorica, füves 
lucerna, füves here

– etethető mennyiség:
• tejelő szmh.: max. 20-30 kg 

Takarmányismeret: zöldtakarmányok
Leveles zöldtakarmányok

Általános jellemzés
– szántóföldön termesztett, nagy tömeget adó zöldtakarmányok
– nagy nedvességtartalmú takarmányok (80-90% 
nedvességtartalom)

– másodvetésben is termeszthetők (repcefélék)
– leveles zöldtakarmányok: leveles répafej, takarmánykáposzta, 
káposzta- és réparepce
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Leveles répafej
– elsősorban kérődzőtakarmány
– a cukorrépa betakarításakor keletkező melléktermék
– mosni kell, mert a földszennyeződés hasmenést okozhat
– levél: NPN-anyagok; répaváll: cukor
– a levél oxálsav-tartalma jelentős, Ca-oxalát képződik és 
részben kiürül: nagy mennyiségben történő etetéskor 
kalcium-pótlás szükséges

– etethető mennyiség:
SZMH: max. 30-50 kg/nap/állat
JUH: 3-5 kg/nap/állat 

Takarmányismeret: zöldtakarmányok

Takarmányismeret: zöldtakarmányok
Leveles zöldtakarmányok
Takarmánykáposzta

– elsősorban kérődzőtakarmány
– fagytűrő: még januárban is etethető, C-vitamin forrás
– mustárolaj-glikozidjai

• karcos ízt adnak a tejnek
• goitrogén hatásúak

– etethető mennyiség:
SZMH: max. 20 kg/nap/tehén

Káposzta- és réparepce
– elsősorban kérődzőtakarmány
– kora tavasszal már betakarítható 
(virágzásig a mustárolaj-tartalma kevés)

– mustárolaj-glikozidjai
• karcos ízt adnak a tejnek
• goitrogén hatásúak

– etethető mennyiség:
SZMH: max. 10-15 kg/nap/tehén
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Takarmányismeret: zöldtakarmányok
‘zöld futószalag’

Hónap: 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11.

Őszi keverékek
Rozsos káposztarepce +
Rozsos bükköny + +

Legelőfű + + + + +
Pillangósok

Lucerna + + + + +
Vöröshere + +
Baltacim + +

Tavaszi keverékek
Zabos bükköny + +
Zabos borsó +

Borsós kukorica csalamádé +
Cirokfélék + +
Silókukorica + +
Leveles répafej + +


