
Tanulmányok:

• Szent István Egyetem Állattenyésztési kar

• Párizsi Agrártudományi Egyetem Állattenyésztési Genetika szak

Jelenleg: 

Sersia Farm Kft. tulajdonos-ügyvezető igazgatója,

Innovatív, hosszútávon fenntartható gazdaságos termelési modellek 

kidolgozása a szarvasmarhatartásban és a növénytermesztésben nagyüzemi 

körülmények között.

INTEGREN: Intenzív Természetszerű Gazdálkodási Rendszer

Kontró József
Sersia Farm Kft.  



Egy korszerű ciroktípus gyakorlati tapasztalatai 

hazánkban

Tehénborsós szudánifű termesztése

Kontró József

Sersia Farm Kft.

Szolnok, 2020.03.04.



„Little Giant” BMR SILÓ CUKORCIROK

• 1,8-2,5 m magas
• Kiváló emészthetőség
• Megdőlésre kevésbé hajlamos
• Magas keményítőtartalom (25-30%)
• Alacsony tannin tartalom
• 30-40%-kal kevesebb vízigény











35 liter tejre számított silókukoricás és 
silócirkos adag összehasonlítása

• Silókukorica szilázs :  21 kg              Silócukorcirok szilázs: 24 kg

• Csemegekukorica szilázs: 12 kg    Csemegekukorica szilázs: 12 kg

• Réti széna: 2 kg                                                       Réti széna: 2 kg

• Tejelő táp: 12 kg                                                      Tejelő táp: 12 kg









Kukorica- és „Little Giant” szilázs összehasonlítása 
az ÁT Kft. Eredményei alapján

Kukorica   Labor átlag  „Little Giant”  Labor átlag

szilázs                                      szilázs

Szárazanyag, g/kg                                411 381                     356 270

Nyersfehérje, g/kg sza.                          72 69                       80                      77

Nyersrost, g/kg sza.                              214 185                     210 316

ADL g/kg sza.                                            20                 19                        28 43

Keményítő, g/kg sza.                             303 337                      302 102

OMd48, %                                                 72,8 75,5                        71 59,7

Nelvc, MJ/kg sza. (holland energia)          6,2 6,2



Összességében tehát:

• A „Little Giant” BMR siló cukorcirok alkalmas a 
tömegtakarmány termesztés biztonságának növelésére 
(száraz évjárat)

• A takarmánytermesztő terület kihasználtságának 
maximalizálására (megbízhatóan magas termésátlag)

• Termeléscsökkenés kockázata nélkül etethető nagyobb 
termelésű tehenekkel is.



Szudáni-tehénborsó keverék

• „Hermes” SudanesexSudanese Hibrid, BMR

• Finom szálú 2,5 m magas, könnyen emészthető

• Tehénborsó (Cowpea) egyéves

• Trópusi eredetű, melegkedvelő, szárazságtűrő 
pillangós

• Másodvetésként, rozs, tritikálé, vagy zabos-
borsó után is vethető

• Rendkívül szárazságtűrő kultúra!



A tehénborsós szudánifű termesztése

• Vetés április végétől június közepéig

• keverve, gabonasortávra, 3-4 cm mélyre

• Tápanyag: 0- 40 kg N hatóanyag, zabosborsó, őszi keverék után semmi

• Növényvédelem: nincs

• Betakarítás: szenázsnak, illetve szénának, legkésőbb bugahányás előtt

• 15 cm-es tarló hagyása javasolt

• Kaszálás: 2-4-szer

• Termésmennyiség: 10-15 tonna szárazanyag/ha



Tehénborsós szudánifű szenázs

• Június 10-i vetés

• Első kaszálás: június 26. (45 nap), 4,7 t 
sza./ha, 14,4% nyersfehérje

• Második kaszálás: augusztus 29. (33 nap)  
4,8 t sza./ha 12,8% nyersfehérje

• Összesen: 9,5 t/ha sza.







Tehénborsós szudánifű beltartalmi 
eredményei az ÁT Kft. vizsgálata alapján

1. kaszálás         2. kaszálás              Labor átlag    

Szárazanyag, g/kg                        431                        408                           300

Nyersfehérje, g/kg sza.               144                        128                          95

Nyersrost, g/kg sza.                      260                       263                           315                  

ADL g/kg sza.                                    38 40                             43

OMd48, %                                        70,6                         68                    62,6



Tehénborsós szudánifű helye a 
takarmányozásban

• Másodvetésben 9-10 t/ha szárazanyagot biztosít

• Előveteményként a rozs, tritikálé, az őszi vagy a tavaszi keverék 
szenázsként betakarítva 5-6 t/ha szárazanyagot biztosít

• Így évente egységnyi területen 14-16 t szárazanyag magas 
fehérjetartalmú, olcsó szenázst lehet betakarítani, amely a 
lucernával lehetővé teszi a vásárolt fehérjehordozók 
mennyiségének jelentős csökkentését



30 liter tejre kalkulált zéró vásárolt 
fehérjetartalmú takarmányadag

kg                         sza.tartalom/%

Lucerna szenázs:                                           19                            40

Őszi keverék szenázs 12                             35

Tehénborsós szudánifű szenázs 12                             35

Nedves kukorica dara                                 4,5                             75

Tritikálés bükköny                                         2                               88

Premix 0,1                      

Összes szárazanyag:                                                                 21,14 kg    


