
Silócirok termesztési technológia 
 
 

A silócirok nagy termőképességű, jó szárazságtűrő-képességű, közepes- és gyengébb 
talajadottságú területeken is jövedelmezően termeszthető, szilázs készítésére kiválóan 
alkalmas takarmánynövény.  
A silókukoricához hasonlóan elsősorban szarvasmarhák és juhok téli 
tömegtakarmányozására szolgál. 
 
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 - korai betakarítása miatt - őszi vagy tavaszi vetésű növények is követhetik 
és monokultúrában is termeszthető 2-3 évig. A tápanyag visszapótlás, a talajművelés, vetés, a 
gabona és kukorica termesztésénél használatos erő- és munka-gépekkel megoldható. 
A tavaszi munkaszervezést nem zavarja, mivel vetése a kukorica vetése után következik. 
 
A Gabonakutató Kft. a kor követelményeinek megfelelő nagy termőképességű és kiváló 
alkalmazkodó-képességű Róna 1 és GK Áron silócirok hibriddel áll a termesztők 
rendelkezésére.  
A Róna 1 középkorai érésű hibrid, az éréscsoport standardja, 220-250 cm magas, jól 
bokrosodó, lédús szárú, nagy cukortartalmú (15-17 %). Szilázs-készítésre kiválóan 
alkalmas, önmagában és hasonló tenyészidejű (FAO 400) silókukoricával együttvetve is. 
A GK Áron középérésű, az éréscsoport legnagyobb termőképességű hibridje, 250-300 cm 
magas, jól bokrosodó, lédús szárú, nagy cukortartalmú (14-16 %). Szilázs-készítésre 
kiválóan alkalmas, önmagában és hasonló tenyészidejű (korai FAO 500) silókukoricával 
együttvetve is. 
 
Éghajlat- és talajigénye: 
A keléskori hőigénye a 3-4 cm vetésmélységben 12-13 C°. 
A szárazságot jobban tűri, mint a kukorica. 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. 
Aszályos években a silócirok 30-40 %-kal felülmúlja a silókukoricát szárazanyag-
termésben.  
A silócirok a talajjal szemben viszonylag szerény igényű, mostohább talajviszonyok mellett 
azonban fokozottabban igényli a jó agrotechnikát és tápanyag-ellátottságot. 
 
Tápanyagigénye: 
A talaj tápanyagtartalmától függően változik. 
A kukoricához hasonló arányú műtrágya felhasználást javasolunk, de annál 20-30 %-kal 
kevesebb is elegendő. 
 
Talaj-előkészítés: 
A silócirok 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. 



Az ideális vetésidő a kukorica vetésidejének második fele, általában április vége, május eleje. 
Az optimális csírázáshoz legalább 12-13 C° tartós talajhőmérséklet kell. Az ajánlott 
vetésmélység 3-4 cm.  
Tömörítés a talaj nedvességtartalmától függően, vetés előtt és után is szükséges lehet. 
 
A sortávolságot a rendelkezésre álló betakarítógép és az adapter típus szabja meg, 
leggyakoribb a 70, 75 cm-es sortávolság.  
Optimális állománysűrűség: 200-220 ezer tő/ha. A vetőmag mennyisége: 8 - 10 kg/ha.  
Vethető: gabona-, kukorica-, cukorrépa-, vagy egyéb szemenkénti vetőgéppel (Lajta, Nibex, 
SPC-6, SPC-12, IHC, RAU, és egyéb direktvetőgép). 
 
SPC vetőgép beállítási paraméterei szemes- és silócirok vetéshez 

mag/m 
elosztó tárcsa 

furatszáma 
furat átmérő 

(mm) 
első fogaskerék 

fogszáma 
hátsó fogaskerék 

fogszáma 
16 68 2,5 30 10 
18 68 2,5 30 11 
20 68 2,5 22 9 
23 68 2,5 22 10 

 
Vegyszeres gyomirtás:  
Útmutató ld. a GK Kft. honlapján. 
A vegyszeres alapkezelés (vetés után, kelés előtt) feltétlenül szükséges az állomány hosszabb 
idejű gyommentesen tartásához. Sorközművelése, ill. felülkezelése szükség esetén javasolt. 
 
Betakarítás: 
A betakarításhoz a silókukoricánál alkalmazott silózó-gépek használhatók (E-280, E-281, 
SPS-420, SPS-421, John Deere 3800, 5400 és 5800, Hesston 4000, 7600, 7650). 
A betakarítás idejét úgy válasszuk meg, hogy a silócirok magja viaszérésben legyen. Ebben 
az érettségi állapotban a betakarítandó termés szárazanyag-tartalma ideális (30-33%) a 
takarmány kedvező tejsavas erjedéséhez, a szilázs készítése során. 
 
Igen jó eredményt ad a silókukorica és silócirok együtt vetése: 2 sor kukorica, 2 sor cirok 
arányban, illetve azonos sorban egymásra vetve. Ilyenkor ügyelni kell arra, hogy a cirkot 
sekélyebbre (3-4 cm) vessük, mint a kukoricát. Ezeken a területeken csak a cirokfélékre is 
engedélyezett növényvédő-szereket használjuk.  
Sok sikert kívánunk a silócirok termesztéshez! 
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