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Lucernatermesztés 
 

1. Telepítés 
 

Fajtaválasztás 
A fajtaválasztás alapvetően fontos, olyan megbízható fajtát keressünk, amely képes 3-4 éven 
keresztül kitűnő minőségű termést szolgáltatni. A vetőmag kereskedelemben olcsón elérhető 
ökotípusok, vagy tájfajták eredeti élőhelyükön kívül kevéssé alkalmazkodó képesek, így nem 
igazán stabilak, szántóföldi termesztésben rövidebb ideig fenntarthatók, mint a szelektált 
változatok. Másik lényeges szempont a vetőmagminőség – a tisztaság, illetve a csírázóképesség, 
mely a tájfajtáknál általában sokkal rosszabb. Ezek ráadásul gyakran tartalmaznak olyan 
kártékony gyomokat, mint az aranka, ami a szántóföldön komolyan veszélyezteti a lucernát. 
 
A Barenbrug lucernavetőmagok termesztése szigorú ellenőrzési és minősítési rendszerben 
történik és mentesek a veszélyes gyomoktól. 

 
Talajigény 
A lucernatermesztésre kiválasztott területnek meg kell felelnie az alábbi követelményeknek. 
- mély termőréteg, a begyökeresedésnek az altalajban se legyen akadálya 
- jó vízgazdálkodás 
- a pH(KCl) értéke homokos talajon legalább 5,5, agyagos talajon legalább 6 
- a vetést megelőzően legalább 4 évig nem volt lucerna a területen 
- gyenge gyomterhelés 
 
Vetés 
A lucerna igényli a jó szerkezetű talajt. Ha a talaj kötött, vagy tömörödött, akkor először lazítani 
kell. A vetéshez aprómorzsás, egyenletes felszínű magágyat kell készíteni. A talaj előkészítése 
hasonló a cukorrépáéhoz. 
 
Vetésidő    vetőmagszükséglet vetésmélység  sortávolság 
Március közepe-április közepe* 25-30 kg/ha  1-2 cm   8-12,5 cm** 
Augusztus közepe-vége 
 
*A terület elhelyezkedésétől függ. 
**Ha gyenge a gyomterhelés, akkor a sortávolság 22 cm-ig növelhető, ebben az esetben a 
gyomszabályozás mechanikai úton (borona) megoldható. 
 
Vetésidő 

• Tavaszi vetés esetén a telepítés évében két kaszálásra lehet számítani. 
• Ha a vetésre augusztusban kerül sor, akkor figyelmet kell fordítani a csigák kártételére is 

(különösen akkor, ha az elővetemény őszi búza volt). 
 
Vetőmagszükséglet 

• Az első kaszálás hozama, valamint a kezdeti fejlődés idején a gyomszabályozás 
hatékonysága agyagos talajon alexandriai here keverésével növelhető (5 kg alexandriai 
here 25-30 kg lucernához). 

• Ha a gyomszabályozást mechanikai módszerekkel kívánják megoldani, akkor érdemes a 
vetőmagszükségletet 5 kg/ha mennyiséggel növelni. 
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Sortávolság 

• Ha a terület várhatóan erősen gyomosodik, akkor kisebb sortávolságot kell beállítani. 
• Nagyobb sortávolság lehetővé teszi a mechanikai gyomirtást. 
• Szórva vető géppel egyenletesebb lesz a növények eloszlása, ezáltal csökkenthető a 

gyomosodás. 
 
Rhizobium oltás 
A gyökérgümőkben lévő Rhizobium baktériumok segítségével a lucerna képes nitrogént megkötni 
a levegőből, így nitrogén műtrágyázni gyakran nem is kell. A Rhizobium baktériumok azonban 
nem minden talajban vannak jelen kellő számban, ezért a vetéskor szükség lehet oltóanyagra 
(baktériumtrágya). A legjobb megoldás azonban a Rhizobium oltóanyagot is tartalmazó 
drazsírozott mag használata. A Barenbrug által kifejlesztett Yellow Jacket nevű speciális bevonó 
anyag biztosítja az erőteljes fejlődést, illetve a nitrogén kötést a telepítést követő időszakban.  
Az oltott vetőmag használata általában véve javasolható. 

 
Társítás fűfélékkel 
A lucernát lehet fűfélékkel keverni, de csak néhány faj javasolt erre a célra. A kétféle mag vetés 
előtt összekeverhető és így együtt vethető. A legjobb keverék arányokat az alábbi táblázat 
tartalmazza: 
 
Társítható fajok   Vetőmagszükséglet (kg/ha) 
     Lucerna fű 
Lucerna – csomós ebír  10-15  8-10 
Lucerna – rozsnok   15-20  25-30 
Lucerna – nádképű csenkesz 10-15  10-12 
 
 
2. Tápanyag utánpótlás 
A lucerna a talaj termékenységével szemben nagyon igényes évelő. A tápanyag-ellátottság 
megállapításához és a tápanyag utánpótlási terv elkészítéséhez a talajvizsgálat elengedhetetlen. 
A műtrágyázásra vonatkozó főbb ajánlások: 
 
Mész (CaCO3) talajjavító meszezés szükséges homokos talajon legalább az 5,5-ös, agyagos 

talajon legalább a 6-os pH érték eléréséig 
 
Nitrogén 25 kg N/ha a telepítéskor elősegíti a kezdeti fejlődést 
 megfelelő talajállapot esetén a Rhizobium baktériumok szolgáltatják a 

nitrogént, további N műtrágya nem szükséges 
 
Foszfor 80-110 kg P2O5/ha, az elérendő termésmennyiségtől és a talaj felvehető 

foszfor tartalmától függően 
 
Kálium homokos talajon 180-220 kg K2O/ha 

agyagos talajon 150-190 kg K2O/ha 
az elérendő termésmennyiségtől és a talaj felvehető kálium tartalmától 
függően 

  
Magnézium 50 kg MgO/ha, csak homokos talajon 
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3. Növényvédelem 
 
Gyomszabályozás 
Mechanikai gyomszabályozás 
A gyomszabályozás elvégezhető mechanikai úton, boronával, miután a lucerna már jól 
meggyökeresedett. Amennyiben mechanikai módszer mellett döntünk, a telepítéskor 5 kg/ha-ral 
több magot kell elvetni, a később károsodó növények ellensúlyozására. 
 

• A lucernánál magasabb gyomnövények ellen kaszálással lehet védekezni. A kaszálást 
minél korábban el kell végezni, ügyelve arra, hogy csak a gyomnövényeket távolítsa el. 

• A lucerna kaszálásakor ne legyen túl alacsony a vágásmagasság. Így gyorsabb az 
újrasarjadzás és jobb lesz az állomány gyomelnyomó képessége. 

• A lucerna érzékeny a taposásra. A taposási kár elkerülése érdekében csökkenteni kell az 
abroncsnyomást. 

 
Kémiai gyomszabályozás 
A növényvédelmi szaktanácsadó, illetve a növényvédőszer forgalmazó ajánlása szerint. 
 
Kórokozók és kártevők 
A lucernaállomány megfelelő termesztéstechnológia esetén hosszú ideig egészséges marad és 
ritkán igényli a növényvédelmi beavatkozást. Többnyire a következő károsítók fellépésére lehet 
számítani: 
 
Csipkézőbarkók   Rágás a levelek szélén. 

Alkalmazandó hatóanyag a növényvédelmi szaktanácsadó, illetve 
növényvédőszer forgalmazó ajánlása szerint. 

 
Baktériumos hervadás A hajtáscsúcsok hervadnak, a levelek sárgulnak. 

Megelőzése: hosszabb időtartamú vetésforgó 
fajtaválasztás (az amerikai fajták rezisztensek, de 
hordozzák a kórokozót) 

 
Fertőző hervadás  Első tünetként meleg időben a felső levelek lankadnak. 

Megelőzése:  hosszabb időtartamú vetésforgó 
rezisztens  fajta (Artemis, Alpha) 

 
Fenésedés Először foltok jelennek meg a száron, aztán a foltok feletti szárrész 

elhal. 
    Idős lucernában fordul elő, nagy melegben. 
    Megelőzése: rezisztens fajta 
 
Fonalférgek A fertőzött növény gyökérgümői megnagyobbodnak, a növény sárgul, 

vagy barnul. 
Megelőzés:  kerülni kell a kaszálást csapadékos időben 

kártevő mentes vetőmag 
fonalféreg rezisztens fajta 
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4. Betakarítás és hozam 
 
Betakarítás 
A lucerna legeltethető, de elsődleges hasznosítása a silózás. Emellett nagyon alkalmas 
zöldtakarmánynak is. A lucerna vágás utáni növekedése a gyökérben tárolt tartalék tápanyag 
mennyiségétől függ. A virágzás kezdetén elegendő tartalék van az állomány újrasarjadásához. 
 

• A kaszálásra az a legmegfelelőbb időpont, amikor a növények 5-10%-a virágzik. 
• A lucerna érzékeny a taposásra. Kerülni kell a kaszálást, ha csapadékos az idő. 
• Tarlómagasság 

5cm virágzás előtt, vagy ha az első virágok még nem nyíltak ki teljesen 
7-10 cm ha 5-10% virágzik (alacsonyabb vágás az új hajtásokat is károsítaná) 

• A téli nyugalomba kerülő fajtáknál úgy kell megválasztani az utolsó kaszálás időpontját, 
hogy a növények fel tudjanak készülni a télre a nyugalmi időszak előtt. Másik megoldás a 
késői kaszálás, így az állomány nem új hajtásokkal, hanem csupasz tarlóval kerül 
nyugalmi állapotba. 

• Ha nagyon fiatal az állomány, akkor a gyakori kaszálás túlságosan kimeríti és az 
élettartama nagyjából a felére rövidül. Évente legalább kétszer érdemes a virágzás elején 
kaszálni (amikor 5-10 % virágzik). Ha a lucerna nagyon legyengült, akkor legjobb 
megvárni a teljes virágzást, ez elősegíti azt, hogy az állomány 4-5 évig fennmaradjon. 
Nem kell a táplálóérték csökkenésétől tartani, mert a lucerna kevésbé veszít 
emészthetőségéből és ízletességéből, mint a fűfélék. 

 
Silózás 
A lekaszált lucerna renden történő szétterítése - a levélpergés miatt - növeli a veszteséget. Ezért 
kaszáláskor érdemes szársértőt is alkalmazni, ami segíti a rendkezelést. Száraz időben a széna egy 
nap elteltével már alkalmas silózásra. A megfelelő méretű aprítás, a siló alapos tömörítése és 
mielőbbi lezárása a jó erjedési folyamat biztosítéka. 
A folyamathoz feltétlenül érdemes megbízható siló adalékanyagot használni.  
 
Szárazanyag hozam 
A telepítés évében (tavaszi vetés esetén) két, vagy legfeljebb három kaszálással lehet számolni. 
Ebben az évben 6-9 t/ha szárazanyag várható. A másodikban a teljes szárazanyag hozam 12-17 
t/ha, attól függően, hogy milyen mély a fajta téli nyugalmi állapota. Minél kevésbé mély a téli 
nyugalom, annál többször lehet kaszálni és ez természetesen nagyobb hektáronkénti szárazanyag 
hozammal jár. 
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5. Takarmányozási szempontok 
 
A megfelelően silózott lucerna igen ízletes takarmány a szarvasmarhák számára, a benne lévő 
szármaradvány serkenti a bendő működését és ezáltal a kérődzést, így összességében javítja az 
emésztést. A kérődzés során termelődő nyál hozzájárul a bendő kémhatásának kiegyenlítéséhez. 
Az erjesztett lucerna legfőbb előnye az, hogy gyorsan emészthető, a bendő megtelik, de nem 
fúvódik fel.  Összességében olyan takarmány, melyben nagy mennyiségű kérődzést serkentő 
strukturális rost van, ugyanakkor magas szárazanyag-felvételt tesz lehetővé. 
 
A lucerna a tejelő tehenek számára is rendkívül tápláló takarmány, jól emészthető és magas a 
fehérjetartalma. A tejelő teheneknek a lucernaszilázs a legmegfelelőbb, míg a lucernaszéna a 
növendék állománynak és a lovaknak jó. A lucernaszilázs, annak ellenére, hogy egységnyi 
szárazanyagra vetített energiatartalma kevesebb, mint a fűszilázsé, kiemelkedő tejhozamot 
eredményez. 
 
A lucerna takarmányozási értéke növelhető (nagyobb energiatartalom és több fehérje 
szárazanyag kg-onként), ha korábban, közvetlenül a virágzást megelőzően kaszálják. Ez a korai 
kaszálás azonban csak bizonyos fajtákkal sikeres, pl. Alexis. A többi fajtát akkor ajánlott kaszálni, 
amikor az állomány 5-10 %-a virágzik. Az alábbi táblázat a korai és rendes időben végzett kaszálás 
közti, takarmányminőségben megnyilvánuló különbséget szemlélteti. 
 
Lucernaszilázs  Korai kaszálás  Rendes kaszálás 
Nyersfehérje (g/kg sz.a.)  210   172  
Nyersrost (g/kg sz.a.)  228   303 
Nyershamu (g/kg sz.a.)  139   119 
Emészthető szerves anyag (%) 70,5   64,5 
VEM/Mj Nel/ME  797/5,8/9,4  719/5,2/8,5 
Szárazanyag felvétel (kg)  14,2   13,3 
 
VEM – tejtermelő takarmányegység 
NEL – nettó laktációs energia 
ME – metabolizálható energia 

 


