
Silócirok és silókukorica együtt termesztése 

 

Az egyre szélsőségesebbé váló, gyakran rendkívül száraz, aszályos klímánkon nő a jelentősége 

a jó szárazságtűrő-képességű cirokféléknek. 

A termésbiztonság növelése céljából ajánljuk a silókukorica silócirok együttvetését, így 

aszályos években is elfogadható mennyiségű silótakarmányt takaríthatunk be. Ez 

hangsúlyozottan érvényes a közepes és gyengébb talajadottságú területekre, ahol az aszálykár 

fokozottabban jelentkezik.  

Intézetünk Róna 1 és GK Áron silócirok hibridjei középérésűek, rendszerint augusztus végére 

vagy szeptember elejére érik el a silóérettséget (32-34% szárazanyag-tartalom, a szemtermés 

viaszérett), és ilyenkor már elfogadható minőségű szilázs készíthető önmagában is belőlük. 

A kukoricával együttvetésben termelt kevert szilázs azonban javít a cirok-szilázs minőségén, 

így mi is szívesen ajánljuk a termesztők figyelmébe a silókukorica- silócirok együttvetést. 

Az együttvetés két módja terjedt el hazánkban: 

1. azonos sorban egymásra vetve a kukorica és cirok,  

2. külön sorban vetve a kukorica és cirok (leggyakoribb a 2 sor kukorica + 2 sor cirok, de 

1-1 sorban vetve is hasonló jók a tapasztalatok) 

Az együttvetésnél természetesen a területegységre jutó vetőmag mennyisége is megfeleződik, 

amennyiben azonos a kukorica és cirok vetésterület-aránya, akkor a GKI silócirok hibridjeiből 

az önmagában termesztéshez ajánlott 180-220 ezer tő/ha helyett 90-110 ezer tő/ha 

növényállománnyal javasoljuk a vegyes vetést. Silókukoricánál a 75-80 ezer tő/ha 

növényállomány helyett a 37-40 ezer tő/ha állományt ajánljuk. 

-A külön-külön sorban vetés (2 sor cirok – 2 sor kukorica) könnyebben kivitelezhető, ilyenkor 

egy menetben elvethető a kukorica és cirok vetőmag is. A sorokban folyóméterenként a már 

ismert, megszokott magmennyiséget kell elvetni (kukoricánál 5,5-6 szem/m, ciroknál általában 

18-20 mag/m). Nagy figyelmet kell fordítani, arra, hogy a cirok a kukoricánál sekélyebbre, 3-5 

cm mélyre legyen vetve.  

- Az azonos sorban egymásra vetésnél előbb a kukoricát kell elvetni, folyóméterenként fele 

magmennyiséggel (3 szem/m), majd ezt követően, egy másik menetben rávetni a sorokra a fele 

magmennyiségű cirkot (9-10 mag/m), a kukoricánál sekélyebb (3-5 cm) mélységben. 

A vetés előkészületeknél figyelembe kell venni, hogy a cirok igényeit is kielégítő, aprómagok 

vetéséhez szükséges, jól előkészített, kellően tömörített vetőágyra van szükség. Vetni a 

kukorica vetésidő végén, április végén (vagy esetleg május elején) érdemes, mivel a cirokfélék 

kevésbé tűrik a hideg tavaszi talajt, meg kell várni, amíg a talaj hőmérséklete 12 C0-ra 

felmelegszik. Ha szükséges, a vetés után is tömöríteni kell (elsősorban lazább, 

homoktalajokon). A vetés után azonnal javasoljuk alapkezelésben elvégezni az alábbi 

vegyszeres gyomirtást.  

Fontos, hogy ilyenkor csak a cirokfélékre használható gyomirtószereket alkalmazhatják, a 

legtöbb kukorica gyomirtószer kiviszi a cirkot! 



Alapkezelésben, egy-és kétszikű gyomok irtására ajánljuk: 

Successor T 3 liter/ha + Pledge 50-80 g/ha. 

A Pledge engedélyezett a cirokfélékre, de a Successor T nem, használatához eseti engedélyt 

kell kérni.  

Ha megkésve, kelést követően tudjuk csak kijuttatni az alapkezelésre szánt gyomirtószert, 

akkor a Successor T-t bátran használhatjuk, nem fog ártani a ciroknak, de a Pledge ilyenkor 

már nem alkalmazható.  

Intézetünk forgalmaz antidotummal (Concept) kezelt silócirok vetőmagot is, ha ezt vásárolnak, 

akkor ehhez a Dual Gold 960 EC ill. Gardoprim Plus Gold is felhasználható alapkezelésben. 

Részletesen ld. a mellékelt „Ajánlat takarmánycirok vegyszeres gyomirtására 2015.” útmutatót. 

Ha az alapkezelésben végzett gyomirtás után felülkezelésre is szükség lenne, akkor egy- és 

kétszikű gyomok ellen ismét használható Succsessor T, illetve Gardoprim Plus Gold. Ezek a 

gyomirtószerek a muhart csak a gyökérváltás idejéig károsítják, utána már nem tudjuk kiirtani 

a cirokból a növénykultúra károsodása nélkül. 

Kétszikű gyomok ellen felülkezelésben a következő gyomirtószereket ajánljuk: Banvel 480 S, 

Cambio, Cadence 70 WG, Casper. 

A kukorica és cirok együttvetése számos előnnyel jár:  

A kelés és kezdeti fejlődés idején a gyorsan kikelő és fejlődő kukorica védi a vontatottabban 

fejlődő cirkot, a cirok pedig nagyobb életteret ad a kukorica fejlődéséhez.  

A kukorica javítja a cirok állóképességét. A szárazságra kevésbé érzékenyen reagáló cirokkal 

együttvetett kukorica nagyobb termésbiztonságossággal termelhető, mint önmagában. Az így 

betakarított kevert szilázsban a kukorica növeli a keményítőtartalmat, a zölden betakarított 

cirok pedig javítja a száraz kukorica minőségét (klorofill-, karotin-, vitamin- és cukortartalom). 

Kisparcellás kísérletekben, száraz években összehasonlítottuk a kétféle együttvetést, és a 

terméseredmények hasonlóak voltak, tehát mind az azonos sorban egymásra vetést, mind a 2 

sor kukorica - 2 sor cirok együttvetést szívesen ajánljuk. Ilyenkor az együttvetések termése 

szignifikánsan meghaladta az önmagában termesztett silókukorica zöld-és szárazanyag-

termését. 

Fontos, hogy tenyészidőben egymáshoz illő silókukorica és silócirok hibridet kell együtt 

termeszteni, csak így nyerhetünk jó minőségű szilázs takarmányt. A Róna 1 silócirok 

hibridünkhöz FAO 400-as érésű, a kicsit későbbi GK Áronhoz pedig korai FAO 500-as érésű 

silókukoricákat ajánlunk.  
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