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Általános takarmányozástan
gyakorlat

Általános takarmányozástanÁltalános takarmányozástan
gyakorlatgyakorlat

Takarmányismeret 3.Takarmányismeret 3.

Magyarország szénakészítése (Bellus, 
2000):
– 1,2 millió ha gyep
– 800 ezer ha egynyári és évelő szálas 

tömegtakarmány-szántóterület: 250-
300 ezer ha lucerna

– 2-3 millió tonna széna/év 
Széna: szárítással tartósított szálas 

takarmány, amely a generatív és vegetatív 
részeket egyaránt tartalmazza

Alapfogalmak: lucerna-,réti (gyep)-, 
pillangós-, borjú-, anya-, sarjú-, sziki-, 
savanyúszéna

Szénafélék
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Fűfélék szénái
réti széna: 

• 20% pillangós +  80% fűféle (60%szálfű)
• betakarítás: vezérnövény virágzása
• etethető mennyiség: 

– tejelő szmh. min. 3 kg max élőtömeg 1%-a 
(3-6 kg kb.)

– növendék bika hízlalása: 1,5-2,0 kg / nap/ állat

Szénafélék

Szénafélék
Pillangósok szénái

lucernaszéna:
• a legnagyobb nyersfehérje- és kalciumtartalmú 
széna, jelentős karotintartalommal

• betakarítás: virágzás eleje (23 % nyersfehérje
és 25% nyersrost)

• etethető mennyiség: 
– tejelő szmh. min. 3 kg max élőtömeg 1%-a 
(3-6 kg kb.)

– növendék bika hízlalása: 1,5-2,0 kg / nap/ 
állat

vöröshere széna:
– érzékeny a levélpergésre

Keverékek szénái
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Szénakészítési eljárások

Természetes szénaszárítási eljárások
• Szénaszárítás renden

– kisüzemi módszer: 
• boglyázás

– nagyüzemi módszer: 
• A gyepszéna készítése jól gépesíthető, a lucernaszéna a 
levélpergés miatt kíméletes, magas színvonalú technológiát 

igényel!

• kaszálás szársértővel: gumihengeres (pillangósok esetében 
kíméletes kezelés), illetve lengőujjas kivitelű (fűfélék 
esetében) szársértők (a szár és a levél egyenletes száradási 
üteme)

Szénakészítési eljárások: 
rendkezelés 

– Rendkezelés: szőnyegrend (80-40 % nedvesség) majd 
szűkített rend képzése (≈≈≈≈ 40% nedvesség), a szűkített rend 
forgatása, kettőzése stb. (40-20 % nedvesség)

– lucerna rendkezelése: rendösszerakás korszerű, vezérelt 
ujjas forgórésszel ellátott rendkezelő géppel 

– gyepszéna rendkezelése: egyszerűbb kivitelű, merev, nem 
vezérelt ujjas berendezés is megfelel
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Szénakészítési eljárások: 
rendkezelés 

Nagy teljesítményű,
vontatott, vezérelt ujjas
rendkezelő

4-ből 2 sor

2-ből 1 sor

Vezérelt ujjak

Szénakészítési eljárások: 
bálázás 

– bálázás:  20%-os nedvességtartalom mellett
• kisbála: 15-30 kg súlyú szögletes bála
• nagybála: 300-700 kg súlyú, henger vagy szögletes 
formájú bála
– lucernaszéna: göngyölve bálázó, állandó bálakamrás bálázó; 
laza közepű  (a középső mag csillag keresztmetszetű), jól 
átszellőző bála

– réti széna és szalma : sodorva bálázó, változó bálakamrás 
(gumihevederes kialakítású) bálázó; kemény, tömör közepű, 
alaktartó bála.

Göngyölve bálázás,
állandó bálakamra 
(lucerna)

Sodorva bálázás, 
változó bálakamra 
(réti széna)
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Szénakészítési eljárások: 
bálázás 

• Állandó bálakamrás bálázó: 
csillag keresztmetszet, laza mag, 
tömör hengerpalást

• Változó bálakamrás bálázó: 
koncentrikus körökből álló 
keresztmetszet, kompakt bála

Szénakészítési eljárások: 
bálázás

Szögletes, JOHN DEERE bálázó

WOLAGRI COMPACT R-10 fix kamrás bálázó

változó bálakamrás ‘hevederes’ bálázó
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Szénakészítési eljárások: 
kazalépítés 

» bálakötözés: zsineggel, hálóval (csapadékos 
országokban: bálacsomagolás)

Bálakötözés zsineggel

Bálakötözés hálóval

– kazalépítés: szálasan vagy bálából, fedett szénatároló 
pajtákban vagy szabadtéren szalmával való fedés melletti 
tárolás

Szénakészítési eljárások 
Mesterséges szénaszárítási eljárások  
Szellőztetéses szénaszárítás
Szellőztetéses szárítás kazalban:Vámosi-féle 
hideg levegős szellőztetéses szénaszárító kazal: 

háromdugósoros, egydugósoros bálaszárító

Orosz, 2002
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Szénaszárító berendezések

Kisüzemek és kereskedelmi árut előállító üzemek 
számára: stabil és mobil rendszerű egyedi bálaszárító

Bellus, 1999

Mesterséges szénaszárítási eljárások
Előmelegített levegővel történő szénaszárítás

Szénaszárító berendezések
Középüzemek és kereskedelmi árut előállító 
vállalkozások számára: ventillátorral ellátott stabil 
tároló, előmelegített levegő, csoportos bálaszárítás (a 
bála laza magvú és hengerpaláston tömör)

Bellus, 2000

Bellus, 2000
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Szénaszárító berendezések

Bellus, 2000

Bellus, 2000

2 fázisú szárítás forgatással, 
laza közepű bálák, tömör palásttal

Szénaszárító berendezések
Nagyüzemek számára: 
szénaszárítás szellőztetéses szárító-tároló pajtában szálas és 

bálázott anyaggal

Bellus, 2000

Bellus, 2000

Bálaszárítás és tárolás

Szárítás és tárolás szálas 
formában
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Szénák minősítése
A széna minőségét befolyásoló paraméterek:

• kaszálás ideje (a növény fenológiai fázisa: a kaszálás 
számától is függ, bimbózás-virágzás eleje, nyersrost -és 
fehérjetartalom változása, öregedés, lignifikáció)

• tarlómagasság (táplálóanyag-veszteség, de túl alacsony 
tarló, <5cm: talajszennyezettség jelentős!, csillagkerekes 
rendsodró esetében különösen)

• szársértő típusa (réti széna: lengőujjas szársértő, lucerna 
széna: gumihengeres szársértő, cél: a levélpergés minimális 
legyen!)

• rendkezelő típusa (lucerna széna: rendterítő használata, 
vezérelt ujjas rendkezelő)

• rendkezelés (szőnyegrend, 40% nedvességtartalom 
elérésekor szűkített rend és forgatása)

• időjárás

Szénák minősítése
A széna minőségét befolyásoló paraméterek:

• bálázó típusa (lucerna széna: szögletes nagybála-
fedetlenül megáll rajta a víz, penész, de kisebb 
fehérjeveszteség, állandó bálakamrás hengeres bálázó, 
cél: a levélpergés minimális legyen!; réti széna: változó 
bálakamrás bálázó)

• bálakezelés: palást minősége és etetése (?), felületi
romlás - penész, mintavétel helye !, kötözés módja: háló
(lepergeti a víz részét)

• tárolás módja: fedett pajta, egyedi vagy csoportos 
csomagolás-drága
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Szénák minősítése

 

Szín -20 – 10 pont 

Szag -20 –   5 pont 

Tapintás -5 – 10 pont 

Tisztaság -20 –   5 pont 

Elérhető maximális pontszám 30 pont 
 

Szénák érzékszervi bírálata

Szín: lucerna esetében ideális esetben a sok levéltől zöldes 
szín, réti széna esetében sárgás-zöld (nem penészes-
mikotoxinok!)

Szag: szénaillat (nem dohos!)

Tapintás: ideális esetben a sok levél miatt puha, száraz 
tapintás

Tisztaság: szennyeződésmentes (föld, bálamadzag, fém, kő)

A szénafélék minőségét 
elsősorban 

• a nyers- és metabolizálható fehérje,

• a nyersrost- (rostfrakciók: ADF!)

• karotintartalmuk határozza meg.

Szénák minősítése
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A széna minősége Karotintartalom, 

mg/kg 

Nagyon jó >50 

Jó 30-50 

Elég jó 20-30 
Kielégítő 10-20 

Nem kielégítő <10 
 

Nyersfehérje,

Sz.a.%

Nyersrost,

Sz.a.%

Lucernaszéna

Jó >23% 20-25%

Közepes 20-23% 25-30%

Gyenge <20% >30%

Réti széna

Jó >14% 20-30%

Közepes 12-14% 30-35%

Gyenge <12% >35%

Szénák minősítése

Szálas tömegtakarmányok: 
szalmák

Szalma: termés nélküli szár és levél, csak a vegetatív 
részek
– takarmányszalmák (tavaszi gabonák szalmái)
– alomszalmák (őszi gabonák szalmái)

Általános jellemzés:
– nyersrost-tartalom kb. 40%, nehezen emészthető (feltárás 

ammóniával, NaOH-dal), fehérje- és vitamintartalma csekély
– elősegíti a kérődzést, a nyáltermelést, a bendő kémhatását a 

semleges irányba tolja el, szárazanyag-pótlás
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Szalmafélék:
– Fűfélék szalmái

• tavaszi árpaszalma (4% nyersfehérje), októberi 
kukoricaszár

– Hüvelyesek szalmái
• puha levélzet, könnyen penészedik, nagyobb 
fehérjetartalom (9% nyf. > gabonaszalmák)

• borsószalma: juhcsemege

Szálas tömegtakarmányok: 
szalmák

Gyökér-, gumós és kabakos 
takarmányok

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

nedvességtartalom)
– fehérjében, zsírban és rostban szegény takarmányok
– keményítőben (burgonya) és cukrokban (répafélék) gazdag 

takarmányok
– laktagóg hatásúak
– könnyen emészthetők
– nehezen tárolhatók nagy víztartalmuk miatt (prizma)
– etetés előtt mosni, aprítani kell
– gyökér-, gumós és kabakos takarmányok: burgonya,

takarmányrépa, cukorrépa, murok (sárga-) répa, 
tökfélék
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Gyökér-, gumós és kabakos 
takarmányok

Burgonya
– elsősorban sertéstakarmány
– nagy energiatartalom: keményítő
– kevés, de értékes valódi fehérje

( a nyersfehérje nagy része NPN)
– Sertéssel etetve főzni kell, mivel 

• a héjban található szolanin mérgező, a szolanin kioldódik 
a főzőlébe, ezért a főzőlevet nem szabad megetetni 

• a főzés hatására a keményítő emészthetősége  javul, 
mivel a nyers keményítőt a sertés nehezen tudja a 
hasnyálmirigy-amilázzal lebontani

– kérődzővel főzés nélkül is etethető
– etethető mennyiség:

• SZMH: 10-15 kg/nap/tehén (átlagos tejtermelés esetén)
• JUH: 3-4 kg/nap/állat
• SERTÉS: 1-5 kg/nap/koca

Gyökér-, gumós és 
kabakos takarmányok

Takarmányrépa
– elsősorban kérődzőtakarmány
– mosást és szeletelést igényel etetés előtt
– jelentős cukortartalom (35-40 % sz.a. szacharóz)
– a 15%  nyersfehérje jelentős része amid
– ízletes (cukor), laktagóg
– a tej ízét rontja: ‘répaíz’
– nagy mennyiségben etetve a tej zsírtartalmát csökkentheti és a 

laza szervezetet eredményezhet teheneknél
– etethető mennyiség:

• SZMH: 20 kg/nap/tehén (átlagos tejtermelés esetén)
• JUH: 1-3 kg/nap/állat
• SERTÉS: 1-5 kg/nap/koca
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Gyökér-, gumós és kabakos 
takarmányok

Cukorrépa
– elsősorban kérődzőtakarmány
– mosást és szeletelést igényel etetés előtt
– jelentős cukortartalom (18 % sz.a. szacharóz)
– ízletes (cukor), laktagóg
– nagy mennyiségben etetve tejsavmérgezést okozhat 

(laktacidémia)
– etethető mennyiség:

• SZMH: 10-15 kg/nap/tehén (átlagos tejtermelés 
esetén)

• JUH: 1-3 kg/nap/állat
• SERTÉS: 1-5 kg/nap/koca

Gyökér-, gumós és kabakos 
takarmányok

Murok (sárga-) répa
– karotintartalma jelentős: 40-300 mg/kg, 
természetes karotinforrás

– ízletes, jó étrendi hatású
– növeli a tej és a vaj karotintartalmát
– erjesztve is tartósítják (fóliahengerben)
– etethető mennyiség

• SZMH: 1-10kg/nap/tehén (átlagos tejtermelés esetén)
• JUH: 1-3 kg/nap/állat
• SERTÉS: 1-3 kg/nap/koca


