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„Szarvasi-1” Magas tarackbúza (Energiafű) termesztési útmutató 

(Elytrigia elongata) 
 

A sikeres telepítéshez kellően ülepedett, aprómorzsás, gyom és szármaradványoktól mentes, 

jó vízgazdálkodású, tápanyaggal jól ellátott, biológiailag beéredett magágyra van szükség.  

A fajta jó alkalmazkodó képességű, alacsony 7-15 AK értékű szikes-szódás talajokon is 

sikerrel termeszthető.  

Rekultivációra, ipari felhasználásra, takarmányozásra egyaránt alkalmas.  

 

ELŐVETEMÉNY:  

Jó előveteménye az őszi búza, valamint az egyéb gabonafélék, kapáskultúrák, lucerna, borsó, 

repce stb.  

TALAJELŐKÉSZÍTÉS:  

Ahhoz, hogy kellően beéredett magágyat kapjunk, fontos, hogy az elővetemény lekerülése és 

a vetés között legalább 6-10 hét teljen el.  

Amennyiben levegőtlen, rossz vízgazdálkodású a talajunk, ajánlatos 50-60 cm mélyen 

talajlazítást végezni, megfelelő lazítóeszközzel.  

- 20-25 cm-es szántás (ha szükséges) vagy 

- tárcsázás 2 sorral (átlósan, majd hosszában) 

- simító-gyűrűshengerrel kapcsoltan több sorral, amíg a talaj kellően sima, tömör, 

felső 5-6 cm-ben aprómorzsás nem lesz.  

-  

JAVASOLT TÁPANYAG MENNYISÉG:  

- alapműtrágya: 200 kg/ha komplex műtrágya (N:P2O5:K2O) két tárcsa sor 

között bedolgozva.  

- fejtrágya: 100-150 kg/ha ammóniumnitrát tavasszal.  

-  

TELEPÍTÉS IDŐPONTJA:  



Tavasszal (március-április) és nyár végén (augusztus-szeptember) egyaránt javasolt.  

TÁROLÁS: 

Zárt, de szellős (rácsos ablakos) száraz, hűvös, rágcsálóktól mentes helyen történjen. 

Amennyiben a fűmagzsákokat  erős napsugárzás éri vagy a páratartalom túl magas, a csírázási 

képessége jelentősen csökken, romlik. 

A fűmagot nedvesség (víz, hó, permetlé) nem érheti, mert elrothad, természetesen így nem is 

csírázik. 

 

AJÁNLOTT VETŐMAG MENNYISÉG: 50-60 kg/ha. 

A vetőmag EU Szabvány szerinti minőségű.  

A vetőmag megvásárolható a Bikazugi Mezőgazdasági Nonprofit Kft. Szarvas Anna-ligeti 

telephelyén. 

Telefon: +36 30/979-1031 Hidasiné Sztancsik Anna Gyepgazdálkodási szakmérnök 

Telefon / Fax: 66/312-779 

 

VETÉS:  

Valamennyi forgalomban lévő gabonavetőgéppel, gabonasorba (12 cm sortávolság), 3-4 cm-

nél nem mélyebbre.  

 

TÖMÖRÍTÉS:  

A vetés lezárása simahengerrel történjen.  

 

ÁPOLÁS, NÖVÉNYVÉDELEM: 

- Történhet tisztító kaszálással, ha a kultúrnövény kellően megerősödött, vagy 

- Kétszikű gyomírtószerrel a gyomok 3-6 leveles állapotában.  

 

KASZÁLÁS, BETAKARÍTÁS: 

Az első növedéket a virágzás fenofázisában (kb. június vége, július eleje) lekaszáljuk, mivel 

ipari felhasználásra tömege, rosttartalma ekkor a legjobb.  

 

Az további információért forduljon a www.energiafu.hu internetes honlapunkra. 

 

 

        


