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BIOGAZDALKODAS GYEPEN
Barcstik Zoltan
Osszefogiallis
A hazai gyepek minclen teraleten aikalmasak iehetnek biogyeptermesztes kivitelezesere
az itt eiorfordulo bioterinekek, cillati termekek l allitasara. Navon lenyeges, hogy
hazai gyepek memonsegenek es minrosegenek fisgelembevetelevel alakitsuk ki a gyepre
telepithetor jIlatfajokat, nevezetesen a nagy kiterjedisii, de ke -ves iermest, de j6
minCiseget biztosito g/epekre, elsosorban a juh is a hishasznai allattartas, 1:gy a jei
nlinasegil re.ti gyepek teihaszn allattartos, biotermek eh:761111'as alpira rs alkalmasak
lehetnek. Azt a hibat ne kovessfik el, bogy a keves termest ado apreicsenkeszes gvepekre
nagv ho,:arn6 tejel6 allatthilomanyi terhelunk, hiszen ez igy nem valosithato meg.
Ugyanakkor a ltihokkal vagv hfismarhOkkal mindenkippen celszerit . ezen gyepek
termesenek kihasznalthsa es Jo biotermek
A hiogyepgazdalkodeis termeszetesen nem aztlelenti, bogy terjiink vissza az evszazaddal
ezelotti gyepgazdallcodishoz, vagy akaresak a milt sz azad elejen vegzett
gyepgazdalicodasi mOdszerekhez, hanem azt, ho gy igenis kernikalicikat, a miitragyak is a
vegyszerek felhaszniiicist jelentosen esokkentsuk, illetve azokat, amelyek ne rn
-icilkodlis teriileterol. illuanakkorhasznltok, iuabepgz
mindazokat a mOdszereket hasznaljuk, arnelyeket a termeszetes es a Jo min5sig
erdekeben a biogyeptermesztesnel is a biagyepre aiapozott eillatitermekek
elehallitasdneil messzernenoen figvelembe lehet es keli Venn/.
1. A biogyepek trigyazasa
A terrnest befolyasolo vagy kialakito fenyezok kozDI legfontosabbak a tapanyagok,
elsosorban a N megfelelo biztositasa. A biogyepek tapanyageilatasanal killondsen
fontos a vonatkozo rendelkezesek, az [FOAM es a hazai (131. a 82/2002. FVIVE-KvVIVI
evytittes rendelete) rendelkezesek betartasa.
Sok tenyezO befolydsoija a taplaloanyag ervenyestileset, arneiyet mind figyeIernbe
]cell venni i tervezett tomes eleresene1 es a szUkseges taplal6anyag-tnennyiseg
rneghatarozdsanal. MOdositja az isinertetett sza . madatokat, p1, a tapanyagok
r^ ides re Vv-aLsioka, alsfigyaza's saran fOtar6o6 /apanyag mennyisOg sib. Ezert
a tapIalOanyag-mennyiseg ineghatarozicahoz celszeriibbnek tartjuk a kiserleti
eredmenyek 6s a gyakoriat altal is igazolt adatok figyelernbe vetelet.
Sajgt kiser1eii erednienyeink, valannint tobb szaz hazai es kiilfoldi kiserleti eredmeny es
giateian
.a
yg)11,4(san
ti
gyakorlati isrneret alapjan azt tapasztaltuk, bogy 1 knitro en
1
100 kg Told terniestbbbIet novekedesre lehet szdniohii, kozepes taplaloanyag
eflatottsAgd talajainkon. Ezell a biogyep tervezes soran a termeszetes termeshozam es a
tobblet kozeitti keiltinbsegre aclagolva tartjuk celszeriinek rnegallapftani a kijut -tatando N
rnennyiseget. Minden 100 kg (1 q) zoldtobbletre 1 kg N hatitianyagot es ehhez dtlagosan
P-b61 0,38- d5 K-bOI 0,45 kg-ot adagoijunk. Ezt egyszerilsit-ve az NPK arany 1:0,4:0,4
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alakuljen. A vonatkozo 2002/IX. 4-i (FYIVI-KvVM) rendelet 170 kg Niha
rnennyisegben maximaiizalja a hektaronkent kiadhati5 nitrogdn hati5anyaot.
3.1. Szervestrzigydzas a gyepen
A szervestragyak
az istallattozm (jcIolese: #) igen alkalmas lehet, de figyelembe
kell venni, (logy mikor, nnlyen aliapOtaban haszndlhatjuk tel. Az istallotrigyat
elsOsorban a gyepfehljitas, ill. gyeptores es qigyeptelepites alkalmaval hasznaljuk,
induedig jelentos, 20 tiha mennyisegben. Az istallotragyaval nem csak tapanyagforrast,
hanern igen jelentos szervesanyagot es mindennellett talajeletet, bakteriumokat viszUnk
a talajba, amelyeket az ottlev5 eihalt gyokerzetbiil credo szcrvesanyagok lebontasat
nagymertekben elosegitik. Ennek tulajdonfthatO, (logy a gyeptor6s aficarrnavaf a
szervestragya aclagolasa nelkWozhetetlen. A szervestragya beAllott gyepen is
alkalmazhatO, de csak Brett ill. tillerett allapotban, arnikor a szervestrdgya atom resze
rear clbornlott es ennek kOvetkezteben a kiszOras titan a retboronaval vagy
seprilberonavai az _01 a ffi koze, a talaj felszinebe dolgozliatO. Az istaIlotragya kiszOrasi
ideje a vegetAciOs iddn kivuli ido, what kes15 Osszel ill. koran t.vasszal a gyep
inegjacluljsa e/Ott kell aikahnazni.
A gyepek szervestragyazAsanak egyik mOdszere lehet a higtragya es a tragyale
gyepeken WI-Lena felhasznaasa. A higtragya a szilard es a higUrillk alum nelktili
tragyajat jelenti, arnikor is )(fuel mossuk le az istalii padozatdrol a tragyat, es
megfele16 taroloban gyiijtjilik. A higtragya a termeMs idejen, What friss allapotban m 3enkent 4 kg N-hatoanyagot tartalrnaz, De kb. ugyanannyi vizzel mossuk le a taroloba,
vagyis ilyenforman rnegkOzelitoen 1 I11 3 higtragyaban 2 kg N-re lehet szamitarii, A
Mr-alas sortie tovabbi veszteseg )5 eMforthibat, vaoyisliszOraskor rn 3 -enkent 1-2 ke lest
a hIgtragyaban, amit azt jelenti, hogy 1 ha gyepre 50-l00 m 3 -t eelszerti kiszorni, Ezt a
tell idOszakban higita.s nelktil, a nyari zOld gyepre pedig kb. duplajara, vizzel higitott
illapotban ken kiszorni. Telen fagyott terbletre, vagy hOra kipermetezni nern !diet,
vagyis a vegetaviOs id6 vegen, a tel beata elOtt rendszerint 2-3 mm-t, es a hOolvadas
utan ugyancsak 2-3 mrn-t kell a gyepre kisLorni. A higtragya misik fete mennyiseget a
vegetaciOs idOben elosztva, legeltetesek ilJ. kaszaldsok utan vizzel higitva celszerii
aciagorni.
A gyepek, els6sorban a gyeptelepitesek szervestragyazisa teren mindenkeppen meg
kell crnliteni a zolirg
i
sziikegess6get, Az 1. 1 ztmeink, csaladi
gazdasagaink nern be velkednek istalliitragyaban, ill. az kell a szantORIldi kulttlirak
Ezert is fontos, houv a telepites, gyeptelepites elOtt rnegfele15 szervesanyagot ,vigyank a
talajba. Elsosorban a sekely term6retega, erodait, vagy homokos, lazy talajfi teitileteken,
de a kotott es szikes talajti tertileteken is celszeril a zOldtragya novdnyek temiesztese,
alaszantasa es hasznalata gyepWlepites elatt. Szarnitasba velietjA a somf(6rd, a
csillagfiirt, a bthorhere, de egyeb piliang6sviragti ni)venyeket, es ja tbtueget ado olasz
perje, angol pede, vagy rnas zantOfbldi leveles novenyek zoldtragyakent tort&lo
termeszteset is
3.2. Fehrilvete•s. pillartgOsokkal

A tapartyag, elsosorban a N tyarapitasa erdekehen, es annak ceijaboi nern csak
szervestragya, vagy [rids formaj li tapanyag bevitelere van lehetoseg, hanem Cigy is
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piliangdsvirag
novenyekkel feliilvetjiik a
zyarapithatjuk a nitrogen[, hog
rendelkezesre al16 osgyepjeinket, Kortudott, hogy az osgyepeken, elsOsorban az
apracsenkeszes gyepeken 2-10% kOriil van a pillangosok boritasa. Ez nagyon keves,
ugyanis ennek stirites6vei jelentos nitrogen megkotesere van lehet6s6g.
Az aprOcsenkeszes gyepek evente atlagosan 50 kg/ha N hataanyagnak megfelel6
tapanyagot hagynak a talajban, vagyis a „g5d6I16i tapanyag-gazdalkodasi madszer"
alapjan ennyi terries jelentkezik evente, ami bioftinek nevezhet6. Ezt a mennyiseget
pillangOsok feliiIvetesevel jelentbsen novelni lehet es szakseges is. A pillangosviragU
nt5venyek foliilvetesere a nyar vegi idOszakban van lehetoseg, amikor a legeltetesnek,
vagyis a vegetacionak vege, es a zaklnovenyallomany teli pihenesre vonul.
A fbitilvete'sre alkalmas novenyek a szarva,skerep, a feher here, esetleg a koridOs
lucerna. A ha-kenti vet6magmennyiseg a tiszta vetes esetere szamitott mennyiseg
legyen, Eredmenyes feliilvetes nyoman a pillangOsok boritasa 30% is lehet, elsosorban a
2.-3_ novedekben. tigyanis a ffifelek mindenkeppen az els6 novedekben fejlodnek
jobban, mig a 2. nOvedekben a pillangOsviragii novenyek kapnak megfele15 napfenyt,
ill. elterjednek a gyepben.
Az eredmenyes foltilvetes azt jeienti, hogy a talajban a N-hatoanyag evente es
hektaronkent 70 kg is lehet, arni ennek megfetel6en 70 qiha zoldfu termes kialakitasat,
termeszteset teszi lehet6ve_ Szakseges megemliteni, bogy a tavaszi feliiivetes ditalaban
nem eredmenyes, mivel az iireg n6venyek kiszoritjak, vagy a csirazas utan elpusztitjak a
nOvenyeket, ill. a nyari sz6razsag, kanikuia bekovetkeztevel a fiatal novenyek, - ha
levessza az elso novedeket,- az eros napfeny hatasara lei is pusztulbatnak. Ezert csak
nyar vegen, Ossze1 vegezzilk a ktilonbazel biogyepek pillangOssal tOrten8 feleilveteset.
A kesb oszi csapadek, a tell 1145, ill_ a tavaszi csapadekos evjarat mindenkeppen
lehetove teszi a feltilvetett pillangOsok jo megtelepedeset.
1.3. Egyeb biorrcigyclk a gyepen
A Q5d6II6i .Ept_etemul eg-y evtizeden keresztill vegeztank kilIonbOz6 bioanyagokkal,
elsosorban N-tartalinU biotragyakkal gyepjavitasi, tapanyag-ellatasi kiserleteket,
osszehasonlitva a N-mtitragyak hatekonysagaval. Ezt azert is vegeztiik igy, hogy
bizonyftsuk, bogy a biotragyak legaIabh olyan hatekonysagot tudnak eierni ahogy az
ereclmenyek is ezt igazoltdk —, mint a kereskedelemben szeleskorben kaphato
Milt-

gy k_

A biofil elOaliitasra vonatkoz6 vizsgalatainkat 1993-ban inditottuk, es 1995-1999
evekben 3 helyen — a Flortobagyi es Lehi Gazdasagban„ illetve a Godolloi Egyetem
kiserleti teren — vegezttik_ A Flortobagyt AG-hariszikes talajti, veresnadrag esenkeszes
osgyepen, a Lehi AG-ban dOmbvicleki ve -resna'drag csenkeszes (Festuca pseudovina)
osgyepen, mig a GOdolloi Egyetem kiserleti teren tisztavetesti magyar rozsnokos
(Bromus inerniis) fftallomanyon, azonos kezelesekkel (60-, 90-, 120 kg Ma) vizsgaltuk
az alkalmazott Biofertet. A Biofert elnevezesii tapoIdat lizin gyartas mellektermekekent
6%-os Nitrogent es egyeb novekedest segito anyagokat (vitaminokat,
asv6nyianyagokat) tartaimaz_ Az anyag mind talajra ontozve alaptragyakent, mind pedig
rnegfele15 higitasbanieveitragyakent is alkalmazhatO.
A kalonbozo gyepeken beallitott kiserleteket mindharom helyen azonos modszerrel,
4x5 fin-es, azaz 20 m 2-es parcellakon vizsgaltuk. A gyepniivenyeket anyaszena es
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sarjCiszena forn-iriban ertekeltilk Az egesz parcella lekaszalasaval Allapitottuk meg a
terrnes tomeget.
A hor
.
.,_isgym
5,79 tiha zoldfu termest adott, ami megfelel az orszagos
termdsatlagrialc Mind a 60 kg N/ha, mind pedig a 90- 6s 120 kg Niha Biofert formaban
kiadott tapanyag kedvezoen novelte a ferniest, Az 1 kg N-re eso termestobbletet
cicrnezve megalIapithato, bogy hortobagyi kOrEilmenyek kozott a 90 kg Niha adagja
javasolhato a terfileten.
A iehi dombvideki Osyepen 5,20 tiha volt a kontroti Mtermese, ami me 2, ,kazelitette
a hortobagyi aprdesenkeszes osgyep terrn&set. A Biofert 60 kg Wba hatasara a
Jegkedvezobb .harekonysagot 13-Warta, mivel az 1 kg N hatOanyag 105 kg
terme'stobbletet adott, A N hat6anyag novekedesevel a hatekonysag csOkkent, vagyis a
teraIeten a 120 kg N/ha adagoIdsa mar nem javasoiliato,
A tisztan tele ftett godolloi ma yar rozsnokoLgysp kontroll termese 21,6 Uha volt,
ami mutatja, bogy a gyeptelepftessel, alaptragyAval ellAtott, teiepitett gyep az
aprOcsenkeszes osgyepeknek megkozelitoen negyszereset adja. Ugyanakkor a
biogyepterms nnek duplajdra ndvelheta. Mind a 60 kg N/ha Biorert formaban
adagolva, mind pedig a 90-120 kg Ntha nagyon kedvez6en novelte az 1 kg N-re es6
terrnestObbletet, mivel a 180 kg zUldfil tobblet kiemelkedanek rriondhati5, de meg a 120
kg N hektaronkenti adagolasa nyornan is 131,7 kg volt a terinestobblet. Ez azt mutatja,
bogy az intenziv miavelesu telepitert gyepeken, magyar rozsnok vezernovenyil gyepen
120 kg Niha Biofert mennyiseg is adagolhato, mivel hatekonysaga ez esetben is
keclvezo. A Lehi Gazdasag pietas csenkesz telepitett gyepen, az Mani szakemberek
hason16 eredm6nyeket ertek el nagy terilleten.
A Biofert hatekonysigot a 90 kg Niha mennyisdgil ammoniumnitrat hatasaval
hasonlitottuk ossze es amint az varhatO is volt, mind az aproesenkesze3 osgyepeken,
mind pedig a magyar rozsnok gyepaornanyon az 5 eves kiserlet soran a Biofert is
kedvez6 termesnovelo hatast rnutatott. A vizsgalat celja a biofii elOaliitas, nevezetesen a
Biofert tapoklat versenyke'pessegdnek megaliapitasa volt, ami azt mutatja, bogy az
aprocsenkeszes gyepeken 60 kg N/ha Biofert adagolasa javasolhate, mig a tisztavetesti
raagyar rozsnokos gyepen a 90-120 kg Niba Biofert mennyiseg is gazdasagos iehet.
A kiiionbi3z6 gyepntivenyekre iranyulo kiserletunk soran 21-foie telepftett, tisztafajii
novenyallomany kezekset is v6geztuk, melyben pillangasok, es eisosorban elsorend4
pazsiffilfelek szerepeltek. Az eredmenyek a kovetkezok szerint foglalhatOk ossze. ,
A biotragyak (Biofert) igen kedvez6 termesnavekedest bizonyitonak, mivel a
kontrollhoz kepest duplajara, esetenkent tobbszerose're noveltek a termest. A bioanyag
11,5 trha atlapos terrneset tobb mint ketszeresere novelte a 21-fe - le novenyn61.
Ezen beliil a legnauobb torneget a kilszo lucerna 43,5 tiha zoldfiitomeggel biztositotta.
A legtobb nave* a 20 tonnAt meghaladO hektaronkenti terrnesmennyisget adott. Az
elso filnovedek 8,54 t volt, ttibb ev atlagaban a kontroll parcellan, mig a 21-fele noveny
bioanyagos kezoles batSsara, tObb mint 1c6tszereseze novekedett. A m&odik noveda
eseteben, ut6haOst tekintve, a kontroll zoldfatermese esak 1/3-a volt az elsO termesuek,
de • a bioanyaggal kezelt parcella ez esetben is tab mint ketszereset adtak a
kontrolinak. Biofert tragyfizAsi kiEedeteink erednz6nyeit az I. ilibidzathan foglaltuk
bissze.
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5. 90 kg N/ha (A. nitrkit)

3. 90 kg N/ha (Biofert)

4, 120 kg N/ha ( Bio fert)

2. 60 kg N/ha (Biofer t)
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Z. Gyornirtas a hiogyepen
A kialakitisra keri.116 biogyepgazdalkodasban figyciernbe kell vermi, hogy milyen a
mavelesbe wont gyep novenyzetenek gyornossaga es a mar milvelt gyepeken milyen
novenyeket tartunk nernkivanatosnak, melyek eltavolfiasat meg ken oldani, milyen
lefteCen, azP7 ;cares gyornok fordutn tk efo.
Az aprocsenkeszes gyeptcriileteken v6gzett gyommag vizsgalati eredmenyeink
szerint a gyepck talajaban es Ott is a fels6 10 cm-es retegben igen nagy mennyisegii
gyomrnag taialhato, a gyommagvak atlagos mennyisege 10,6-19,5 ezer db
negyzetmeterenkent.
A mechanikai gyomirtas vegzek. re a miltban a legeltetesi tarsulatok mozgositottak
a legelteto gazdakat, bogy killOnbOzo kezi gyomirt6 eszkoz6kkel felszerelve a kdzos
legelo gyonitala_nita.sat vegezzek el.
A mechanikai gyomirtast a biogyepen is fogatos, vagy gepi Rikaszaval lehet
rnegfelelOen vegrehajtani, .A mechanikai gyornirtasnak mind a kiilterjes lege1tetes soran,
mind pedig az intenziv, bntozeses gyepgazirlalkoda-snal letjogosults4ga van 6- s
alkalrnaz.asa szilksegszerii, de be kell tartani a termeszetvedelmi es allatvedehni
elePirasokatA mechanikai gyomirtis celja meg az is, bogy a legeltetett allatok Altai
visszahagyott, ertektelen novenyeket, elsosorban a killOnbUza gyomfajokat idejeben
kvag.juk, hogy azok ne tudjanak ma of kiitni es tovabbszaporodni. A gyomirtas soran el
kell tavolitani azokat a nem gyomszamba nneno elOregedett es magszrirat hozO, de
takarmanyozas szempontjabol ertektelenebb novenyeket is, amelyek magot erlelve
tovAbbszaporodnak,
Evente ket alkalornmal szukseges a gyornirta'st, vagy tisztogat6 kaszalist betervezni
es eiv4riezni. Az eisOre jOnius hOn4pban, a 122asodikTh szeptembey htinapban kelii1jOn
sor. A lekaszilt novenyeket a terillettol el kell tavolitani.
A dombvid6ki, meredek hegyoldalakon eltertila gyepjeink fas, eserjes novesii bokrokkal
is crosen fertOzatek_ A bokrok jeLenlete altaiaban karosnak mondhatO, azonban vannak
esetek, amikor nun szabad megsernmisiteni. kiirtani oket. Az erliziC vedelem
szempontjabol letesitett, vagy ezt a edit szolgalO bokrokat a teratetrol helytelen Jenne
eirnivoictani. A csipkebokrokat pedig annak gy6gydsz-ati feittasingilL,,,a ds egya
alkalmazasa szempontjabd felelotle ul irtani sern szabad.
A bokrok hagyorrianyos irtasa a mechanikai bokorirteis. Ez abban all, hogy a
bokrokat a vegetac ios id5n livid, rtndszerint a tell henapokban a talaj f - iszin4n vagy
aitad melyebben, tehat gyOkerestiii ki ken vagni, es a terilletrai el kell tavolitani_ Az igy
lcvagott bokrok tavasszal rendszerint 6jrasarjadnak, de ezeken a fiatal hajtasokon a
legnagyobb nyari melegben, julius-augusztus honapban — a hagyornaTny szerint a
„kutyaTk neve napian", jirliusi holatoltekor — kell a bokori -rta-st efve:gezni. Ezzef a
rnOciszerrel tulajdonkdppen ki kell merfteni a bokrokat, es az osszel rneg t`rjonnan
kihaita, de mar be nem ero hajtasokaLt a tel fagya amirgy is tonkre teszi.
A vizrcndezes es ontozs, mint kdivetett gyomirtasi mOdszer, ugyancsak jOentos, rnivel
a vizeny6s fekvesil terilleteken ernfordul6 gyomnOvenyeket az On. savanyil thicket
vizrenclezessel tudjuk megsztintetni, Ligyanakkor az Ontozes a szarazsagkedve16, vagy
az aszalyos terffleteken is megmarado gyornnov6ayeket szoritja ki a gyepb61.
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A rendszeres es mertekietes tapanyaggazdalkodas es a gyephasznalat a
gyomnbv6nyek alakulasat es mennyiseget nagymertekben befolyasolja, what a
megeIozo gyomirtas fogalomkOrebe mindazok a gyeptermesztesi es gyephasznositasi
eIjai-asok beletartoznak, amelyek a gyep novenyzetenek, szukcesszio viszonyainak
alakulasat, a fajdiverzitast befoiyasoljak. A gyomosodas okainak megsziintetese, tehat
egyben megelolo, kbzbetett gyomirtasi eljaras is.
A gyomirtas es bokorirtas problernatikajat mind a legelethasznositasE, mind pedig a
rethasznositasd gyepeknel valarnennyi tersest befolyasol6 tenyezo figyelernbe
vetelevel es annak celszeru alkalrnazasaval, kornplexen kell kezeIni es az igenyeknek
megfelelben alkalmazni.
3. Biogyep-fejlesztEsi tery
A biogyep-fejlesztesi tervet rendszerint a teli iddszakban tObb evre es a kOvetkez6 ev
legeltetesi, ha_sznositasi idenyere kell elkeszfteni. A biogyep-fejlesztesi tervet a
gazdasag, igenyetol faggOen ket kiindulOpont alapjan, vagyis ketfele fejlesztesi celu
iranyzat alapjan, nevezetesen: 1egelocentrikus 6s allateentrikus gyepfejIesztesi tervet
lehet a gazdanak, az uzerneknek keszfteni,
A legelocentrikus fejlesztesi tery azt jelenti, bogy a gazclanak megfeIelo nagysagi/
legeloje van, melynek biogyepgazdalkodasi fejIeszteset, ha.sznositasat iranyozza el&
Ilyenkor faggetlentil az allatletszamtol a legelo hasznositask, fejleszteset akarja
megoldani. Ehhez a megIevOlegelohifiz kell a megfele16 al latietszamot biztositani.
Az allacentrikus fejlesztesi tervnel a gazdasagnak meg van a megfeIeki
allatletszarna es nines elegenda takarmanyforrasa. Nevezetesen nincs gyepterulete.
Ilyenkor gyeptelepitest is figyelembe ken venni, tehat az oat igenyenek rnegfeleloen —
ezert aliatcentrikus — kell a gyeptakarmany mennyiseget, illetve a legelo terii1etet
kialakftani,
Mindket fejlesztesi alapti tervnel a kOvetkezii fejezetek kialakitasat es kidolgozasat kell
figyelembe venni.
A fejlesztesi tery elso fejezete az adatfelvetelezes, a ma.sodik a termesztesi terv, a
harmadik a hasznositasi tery es a negyedik bizonyos osszegezes, okonnmiai elemzes,
gazdasagossagi szamitas, bogy megfelelo hatekonysaga volt-e a biogyep-gazdalkodas.

Szerzi5: Dr. Barcsak Zoltan egyctemi tanar
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