
 

A lucerna és kálium kapcsolata: Egy bonyolult rendszer 

 

,Az Egyesült Államokban a lucerna az egyik legfontosabb termesztett növény a kukorica és a 

szójabab mögött. Magas tápanyagtartalma miatt a lucerna igen kedvelt a takarmányozásban. 

Érdemes a lucerna és a kálium közötti kapcsolatot megérteni. A túl sok kálium ugyanis 

problémát jelenthet a termesztés folyamán. "Ha a lucerna növénynek több káliumot adnak, 

mint amennyire szüksége van, akkor a kálium koncentrációja a növény szöveteiben megnő, 

ami nem kedvező. "Ezt luxusfogyasztásnak nevezzük." 

A kísérletben beállított öt különböző kálium dózis hatására a lucerna zöldtömege ugyan 

növekedett, de az összetétele a kálium szint emelkedésével romlott, ami a tehenészeteknek 

nem kedvez, mert veszélyezteti a vemhes állatokat (tejláz alakulhat ki - a túlzott kálium 

okozta alacsony kalcium szint miatt). A lucerna igen jelentős gazdasági növény, mert gazdag 

növényi fehérjékben és kilenc féle esszenciális aminosavat tartalmaz. Egyetlen más 

zöldségféle vagy gyümölcs sem tartalmaz annyi vitamint és ásványi sót, mint a lucerna, ezért 

helyes tápanyagellátása kiemelten fontos. 

A tanulmány rámutat arra is, hogy az optimálisan megállapított (terméshozamra és szakszerű 

tápanyag-gazdálkodási tervre alapozott) műtrágya mennyiségek folyamatosan jó beltartalmi 

mutatókkal és magas hozammal társulnak egészen a harmadik év végéig. Ezután a 

növényállomány már nem reagál kiemelkedő termésátlaggal a nagyobb műtrágya 

mennyiségre a negyedik és ötödik évben, valamint romlik az összetétele is, mely nem kedvez 

az állattartóknak. 

Mivel a legtöbb országban a káliumot ősszel juttatják ki, ezért a kísérletben azt is vizsgálták, 

hogy mi történik akkor, ha az állomány tavasszal kapja meg az indokolt kálium mennyiséget. 

Megállapítható, hogy a lucerna luxus kálium fogyasztása mérsékelhető, illetve 

megszüntethető tavaszi műtrágyázással anélkül, hogy terméscsökkenés lépne fel, illetve a 

beltartalmi mutatók nem romlanak, az állatállományt is kevésbé veszélyezteti, mint az ősszel 

kiadott kálium. 

Ez azért is fontos, mert egyre több humán célra szánt lucerna készítmény kapható a piacon, 

mely így már nem csak az állati takarmányozás szempontjából, de az emberi táplálkozás 

aspektusából is fontos lehet. 

 

A teljes tanulmány angolul: 

https://www.agronomy.org/science-news/alfalfa-and-potassium-its-

complicated?fbclid=IwAR2I2EXSnI207xuoEudv7HpaTTLkBWSyJjTcJUXIlltTnd4fRJ2-0T-

N-H8 

A cikket összefoglalta: 
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