
Szudánifű termesztési technológia 
 
 
Nagy termőképességű, kiváló szárazságtűrő-képességű, közepes- és gyengébb 
talajadottságú területeken is jövedelmezhetően termeszthető zöldtakarmány-növény. 
A talajban nem válogatós, a szélsőséges homok- és szikes-, valamint a 4,5 pH alatti savanyú 
talajok kivételével mindenhol termeszthető. A tápanyagban gazdag, jó talajt nagy terméssel 
hálálja meg. 
 
A vetésforgóban a kukorica, vagy bármilyen más tavaszi vetésű növény követheti, de 
monokultúrában is termeszthető 2-3 évig. A tápanyag visszapótlás, a talajművelés, vetés, a 
gabona- és kukorica termesztésénél használatos erő- és munkagépekkel megoldható. 
A tavaszi munkaszervezést nem zavarja, mivel vetése a kukorica vetése után következik. 
 
A Gabonakutató Kft. a kor követelményeinek megfelelő, nagy termőképességű, kiváló 
szárazságtűrésű és jó alkalmazkodó-képességű szudánifű fajtákkal áll a termesztők 
rendelkezésére. 
Akklimat: korai érésű, hazánkban a legvékonyabb szárú fajta, 170-180 cm magas, jó 
bokrosodó- és sarjadzó-képességű. 
Hektáronként 80-100 tonna zöld- és 22-25 tonna szárazanyag termést ad kétszeri vagy 
háromszori kaszálással. 
GK Csaba: középkorai érésű hibrid, vékony szárú, 190-210 cm magas, jó bokrosodó- és jó 
sarjadzó-képességű. 
Hektáronként 110-130 tonna zöld- és 23-26 tonna szárazanyag termést ad kétszeri vagy 
háromszori kaszálással. 
 
 
Éghajlat- és talajigénye: 
A keléskori hőigénye a vetésmélységben 12-13 °C. 
A szárazságot jól tűri. Ezt elsősorban nagy, mélyre-hatoló bojtos gyökérzetének köszönheti, 
amely a talaj mélyebb rétegeiből is fel tudja venni a vizet és az ásványi elemeket. 
A levél és szárfelületét viaszréteg borítja, ami védi a szárazságtól. 
A termesztés eredményességét a talaj tápanyag szolgáltató képessége döntően befolyásolja. 
 
Tápanyagigénye:  
A talaj tápanyagtartalmától függően változik. A kukoricához hasonló arányú műtrágya 
felhasználást javasolunk, de annál 20-30%-kal kevesebb is elegendő. 
 
Talaj-előkészítés: 
A szudánifű aprómag, ezért igényli a jól előkészített, aprómorzsás vetőágyat. A talaj-
előkészítés csak 1-2 nappal előzze meg a vetést, hogy a talaj minél hosszabb ideig 
gyommentes legyen. A vetőmagágy mélysége: 6-8 cm.  
 
 



Vetés: 
A vetéshez csak csávázott vetőmagot használjunk.  

A csírázáshoz legalább 12 °C tartós talajhőmérséklet kell, az optimális vetésidő a kukorica 
vetés idejének második fele, általában április vége.  
A vetés ajánlott mélysége: 3-4 cm. 
Tömörítés a talaj nedvességtartalmától függően, vetés előtt és után is szükséges lehet. 
 
Vetését leggyakrabban gabona-, vagy 25 cm-es sortávolsággal javasoljuk, de az USA-ban a 
legeltetési célokra felhasznált szudánifüvet gyakran 50 cm-es sortávolságra vetik (így kisebb a 
taposási kár). 
Méterenként 20-22 csírát (22-25 mag) ajánlunk elvetni hektáronként: 
gabona-sortávolságra vetésnél: 1,6-1,8 millió csírát,  
25 cm-es sortávolság esetén: 800-900 ezer csírát. 
A vetőmag mennyisége Akklimatnál: 12,5 cm-es sortávolságra vetve 20-25 kg/ha  
                                                                       25 cm-es sortávolságnál 10-12 kg/ha 
GK Csaba szudánifű hibrid esetében: 12,5 cm-es sortávolságra vetve 50-55 kg/ha  
                                                                       25 cm-es sortávolságnál 25-27 kg/ha 
Vethető: gabonavetőgépekkel (pl. Lajta, IH 6200). 
 
Vegyszeres gyomirtás:  
Útmutatót ld. a GK Kft honlapján. 
A vegyszeres alapkezelést (vetés után, kelés előtt) javasoljuk, az állomány hosszabb idejű 
gyommentesen tartásához.  
Felülkezelés: ha szükséges. 
 

Betakarítás:  
Leggyakrabban legeltetésre illetve zöldetetésre használják fel (zöldszecskaként). 
Szenázs és - a legvékonyabb szárú Akklimat fajtából - széna is készíthető.  
Csak 60 cm-es növénymagasságnál, ill. az felett ajánljuk a felhasználását. Lehetőleg a 
bugahányás idejéig takarítsák be, mert azt követően megnő a rosttartalma. 
Erős stresszhatásokat követően (pl.: tartós szárazság után, dér csípte állomány) 5-10 napig ne 
legeltessenek, az esetlegesen felhalmozódó káros kéksav vegyületek miatt, ami néhány nap 
alatt lebomlik! 
 
Sok sikert kívánunk a szudánifű termesztéshez! 
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