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A szudáni cirokfű intenzív körülmények között 100-120 tonna zöldtömeg termésre 
képes hektáronként. Ezt a hatalmas mennyiségű takarmányt ideális beltartalmi mutatókkal 

betakarítani csak gyors betakarítási módszerrel lehet, mivel a szudánifű bugahányás után 

nagyon gyorsan elvénül. Ennek egyik útja a szenázsolás, amely lényegében kétmenetes 

betakarítás. Az első menetben történik a kaszálás, a másodikban pedig a fonnyasztott 
zöldtömeg bálázása és csomagolása. 

Gazdaságunk a kaszálásra E-303 típusú kaszálógépet, a bálázásra és csomagolásra 

KRONE Combi Pack típusú bálázót használ. Az elkészített bálák 500-550 kg súlyúak, 

amelyek mozgatására az ICB Loadal önjáró rakodógépre szerelt Flexigripp típusú speciális 
kar szolgál. 

Május első napjaiban történő vetést feltételezve az első kaszálásra július első felében 

számíthatunk, a másodikra 4-5 hét múltán, a harmadikra úgyszintén. 

A kaszálást úgy ütemezzük, hogy a kaszálógép napi teljesítménye azonos legyen a bálázó-
csomagoló napi teljesítményével. 

A szudánifű a legtöbb tápanyagot a bugahányás kezdetén tartalmazza. Ekkor az 

állomány kb. 160-170 cm magas és a zászlóslevél alatt jól kitapintható a buga, illetve néhány 

növényen megjelenik a buga. Tapasztalataink szerint a kaszálást be kell fejezni a bugák 10%-
ának a megjelenéséig. Ezután a levágott zöldanyagot fonnyasztjuk min. 30% szárazanyag 

eléréséig. Ez kb. a levelek teljes száradásakor van, amikor nedvesség már csak a szárban van. 

Az egyenletes száradás érdekében célszerű legalább 20-25 cm-es tarlót hagyni. 

A szudáni cirokfű a könnyen tartósítható takarmányok közé tartozik, ennek ellenére a 
nagyobb stabilitás érdekében baktériumkészítményeket (pl. Bactozym, Sil AlI stb.) adagolunk 

a bálázáskor, amelyek gyorsan beállítják a légmentesen csomagolt takarmány pH értékét az 

optimális szintre. 

Betakarításkor arra kell törekedni, hogy a bálák mihamarabb lehordásra kerüljenek. 
Lehetőség szerint a kaszálás után adagolt 80-100 kg/ha N-t és az öntözést a szudáni cirokfű 

nagyon meghálálja. 

Nagyon jó tapasztalataink voltak hígtrágya kijuttatásával is 30-35 t/ha adagban. Ezeket a 

munkákat a betakarítás után gyors ütemben kell elvégezni, mert a gyorsan sarjadó 
növényzetben a járművek jelentős kárt tehetnek. 
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