
Pillangós növények a 

zöldítésben



Két nagy csoportot különböztetünk meg  a zöldítésben 

használt pillangós növényfajok esetében:

I. A nagymagvú pillangósok ( hüvelyesek)

- Őszi-tavaszi borsó

- Szója

- T.bükköny

- Szöszös bükköny

- Pannon bükköny

- Csillagfürt

- Egyéb( Lóbab, Szegletes lednek, Lencse,, stb. )



II. Aprómagvú pillangósok ( pillangós szálastakarmányok)

- Lucerna

- Vöröshere

- Bíborhere

- Szarvaskerep

- Alexandriai here

- Baltacim

- Somkóró

- Egyéb: Fehér here, Komlós lucerna , Lódi here, stb.   



Bíborhere

(Trifolium incarnatum)

- Talajra igénytelen 

- Nincs kártevője

- Keverékben is alkalmazható

- Vetőmag norma: 20 kg/ha

VÁRHATÓ 

TERMÉS

zöld, 

t/ha
széna, t/ha mag t/ha

középkötött 

erdőtalajok
14–17 3,5–4,2 0,3–0,5

sekély 

termőrétegű 

talajok

8–12 2,0–-3,0 0,3–0,5

Vetés:

augusztus

közepe-vége

Betakarítás:

(vetőmag)

június közepe



Alexandriai here

(Trifolium alexandrinum)

- Száraz területre kiváló (szikes talajon 1 tonnás maghozam, (Karcag, 2018.))

- Vetőmag norma: 20-25 kg/ha

- Rendkívül gyors, intenzív növekedés (1 hónap után már térdig érő magasság)

- Takarónövényként, zöldtrágyanövényként, 

takarmányként (amely nem okoz puffadást) illetve méhlegelőként használják.

Vetés: márc. közepétől-

április közepéig

Betakarítás: július közepe
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Tavaszi bükköny

(Vicia sativa)

Keveréktakarmányokban vethető, majd zölden, silózva, vagy szénaként tartósítva etethető.

Nitrogénkötő és gyomelnyomó képességű, fejlődése során 5-7 t/ha szárazanyagot hoz létre,

a nitrogénkötés mértéke 50-150 kg/ha lehet, ennek hozzávetőleg a felét hasznosíthatja az

utána következő növénykultúra.

- Vetőmag norma: 110 kg/ha

- Kiváló hideg- és fagytűrő

- Minden talajtípuson megél

- 2-3 hónap fejlődési idő

- Nagy zöldtömeg

Vetés:

márciustól májusig és

júniustól szeptemberig

Bedolgozás a talajba:

virágzás idején



Szöszös bükköny

(Vicia villosa)

- a tavaszi bükkönyhöz képest nagyobb a tűrőképessége a tömörödött, gyengébb talajokkal szemben

- a bükköny nemzetségben ő viseli el leginkább a talaj savas kémhatását

- általában május 3. hetében kezd virágozni, ekkorra éri el a nitrogénfelvétel csúcsát

- vetőmag norma: 20 kg/ha

- a tavaszi időszakban a főnövény vetése előtt 2-3 héttel kell terminálni

Vetés:

augusztus közepétől 

szeptember közepéig



Pannonbükköny

(Vicia pannonica)

Igényesebb, a szárazságot nem tűri úgy, mint a szöszös bükköny.

Talajigénye azonos a búzáéval, csak a jobb búzatalajokon ad kielégítő termést. 

Gyenge homokra nem való.

Igényessége miatt rendszerint búzával társítják, de a zöldtakarmányozás folyamatossága érdekében 

őszi árpával is vethető.

Agrotechnikája mindenben azonos a szöszös bükkönyös keveréktakarmányokéval.

Vetőmag norma: 80 kg/ha (támasztónövénnyel együtt összesen 180-200 kg)

Várható maghozam: 0,6-1 t/ha

A vetési idő 

a támasztónövénytől 

függ.



Borsó

(Pisum sativum)
- kiváló elővetemény (pillangósokon kívül)

- öntözött területet kíván

- mészigényes

- hozamátlag: 2,7-3 t/ha

- vetőmag norma: 200-320 kg/ha

- előveteménye a kalászosok vagy korán lekerülő kukorica
Vetés: március 10.-30.

Betakarítás: július eleje (15-16%-os 

víztartalomnál!)



Fehérvirágú csillagfürt

(Lupinus albus)

- Kizárólag savanyú talajt igényel

- nitrogéngyűjtő képesség terén első helyen áll a hüvelyes növények között

- értékes zöldtakarmány, különféle keveréktakarmányokban is felhasználható

- nagyobbrészt magtermesztés céljára vetjük, mivel magja fehérjében gazdag abraktakarmány

- vetőmag norma: 120 kg/ha (vetőmag)  160-190 kg/ha (zöldtrágya)

- átlagtermés (vetőmag): 1,5 t/ha

Vetés: magtermesztésre március 

második felében; 

zöldtakarmányozásra március 

végén-április elején; 

másodnövényként pedig aratás 

után minél hamarabb



Szója

(Glycine max)

- jó levegő- és vízgazdálkodású talajt kíván

- vetőmag norma: 100 kg/ha

- várható hozam: 2,5-3 t/ha

- legjobb szójás területek: Dunántúl, Dél-Alföld

- a belföldi értékesítés évente 70 % körül van 

Vetés: április

(talajhőmérséklettől

függ)

Betakarítás:

éréscsoporttól függ,

szeptembertől



Szója területeinek alakulása 2008-2017
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Hüvelyesek és herefélék vetőmag-
előállító területe 2018-ban

Növényfaj terület, ha

Szója 4 395

Borsó 1 725

Zöldborsó, standard előállítás 1 126

Tavaszi bükköny 154

Szöszös bükköny 453

Pannon bükköny 262

Egyéb ( bab, lóbab, csicseri borsó, szegletes lednek, csillagfürt) 87

Kékvirágú lucerna 9 487

Tarkavirágú lucerna 470

Bíborhere 4 363

Vöröshere 724

Alexandriai here 102

Összesen: 23 348



Köszönöm a figyelmet!


