- 227 lermeszetes es telepitett gyepek dilateltarto kepessege
Kertsz Istv6n
Az elmult evtizedek gyeogazdAlkoda'si kutatisai k izul egyik
:legfontosabb temat a termeszetes es telepitett4ageTWAllatel:kart(' kepesseget vizsgAltuk az orszAg ktildnbtiz6 reszein. Kutat4-.
sainkat e1s6k6nt a Szikszcii 411ami GazdasAgn51 gyepre alapozatt
Iluemarhatartdsna. 1 vegezttik, majd ezt kovetrien rszak-MagyarorszAg
esegebenrhegyi lejtos terLileteket bevonva Allapitottuk meg a
•
•ege16 gllateltarto kepesseget. A lagelb gIllateltart6 J.(pesseg6t
:legeltatesi naphan fejeztiik ki. MunkAnkat a

Gbdol115iAgrArtuAa-_-.
mAnyiEgetlkdzsnaorgUbtizesn,dl-

eorban ,Pcrsod-Abauj-Zemplen megyen tulmentien N .019Tjg_es 1.221_11.

.

216ben y4gaztdk tbbb mint 2o ilizemn61 kdzel 6000 ha gyeptertilet be%ionAsaval. Az Allateltart6 kepesseg meghateroz4sakor mindenkor figyelembe vettiik az arjryokat, tehat a legelo futermes6hez viszonyttottuk az optimAlis 611atletszAmot. Konkretan az dllateltart6
kepesseget ugy hataraztuk meg, hogy a legel5 nitermeset es a legeltatett Elatosoport egynapi zald#ii igenyet egymashoz viszonyi_
tottuk. Nagyon fontosnak tartjuk, bogy a legelo Allateltart6
pessegenek meghatArozAsAhoz ismernUnk ken az adott gyepterUlet
egesz evi zi1dfii termesenek Atlagos es ndivedekenkenti megoszldsAt. Tapasztalataink szerint az, ontiizetlen gyeptertileteken n6gy
ndvedeket alapul veve kedveznnek rnondhati, ha a 35-3o-15-2o %-os
meg ❑ szlAs koriil alakul a iir

i megoszlAsa. Az els6 es a mesodik

rotAolift fdtermesenek csaknem azonos alakulasa Alban az esethen
erhetO el, ha a legeltetest idoben, legkes5hb Aprilis elejen megkezdjUk, igy az els6 r ❑ tAci6 idejen a Duvet nem hagyjuk eldraged-

ni
A gyepre alapozott Allattart4s, de alsosorban a leghosszabb
idejU legeltetest kivano juts- es humarhatartAs gyepre alapozAsAt a mezngazdasAgi Ozemek, illetve farmerek akkor tudjAk megbizes megvalositani, he megismerik a ktilitinbdz6 term6helyi adottsAgu es elter6 noveny6110mAnnyel boritott gyepekerl
a fd ndvedekankenti megoszlAslt es hozamAt. Nagyon fontosnak tartottuk a ndvedekenkenti 4tlagtermes megAllapitAsAt, melynek erdekeben tertilet egysegenkent 4-6 db mintaveteli ketrecet raktunkki,
hatrian tervezni

•
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biztonsggbsan rdgzitve, hogy a legelogllatok a legkritikusabb
szgrazsdgban se tudigk az 611atok felboritani. Ezen tulmennen a
ketrecek alatti nbvedekmerest 45 napos /regenerdcids/ id6 utdn
vdgeztUk el minder terdleti egys6gen, illetve kisdrleti helyen.
A tovdbbiakban a leg, ellemzobb 5 gazdasagot emeIem ki, me/yek
koziil a telkibAnyai es szikszoi husmarhale018k viszonylag kedvezd (ikoidgiai adottsgguak, 41taIjban fdiintenziv mfiveiesii gyepek,
ahol a kedvez5 harmatkepz6des eldnydsen befolyisolta a terms
mennyisegdt es annak megoszldsdt. A kisdrleti legelEik egy resze ,
termeszetes, valamint felujitott, illetve telepitett gyep.
A fancsali es baktakeki gyopek ujtelepitesiiek, Aletve felujitottak, dombviddki nusmarhalegliik. A Sziksz6i AllamiGazdaslg
felujitott felintenziv gyep nddkeplicsenkeszes, illetve magyar7 •
rozenokos vezernovenyd gyeptimis. A MezOnagymihdlyi Gazdasdg
szikes talaju gyepjei szikicsenkeszes vezdrndvt. nyii, kedvezotlen
vizvazdalkodgsu kevds termest ado feltetlen legelok kdzd tartozil
A miitragydzdsi kisezletek vegzese scran tobb szgz kispauoellgs
es.nagydzemi gyapkieftletek alkalmdval meggllapitottuk, hogy a
term6szetes

es telepitett lege1.8kon kijuttatott tdpanyag hat5sd-

ra a gyep term6se kontrollhoz viszonyitva rendkiv[il kedvez6en
ala1.4u1t. A mUtrggyAzds hatasgra bekvetkezett vgltozAsok leg-

inkbb a nitrogen mUtrigydk utdn voltek kedvez6ek es 1 kg nitro-.
gen hatianyag
•
loo-15o kg zOldfd termestobbletet adott
serletokAtlagdban.Nogrdd dsPest mpgye kAserleti
ter .Uleteit is
•
•

e

e.

•

•

figyelembe %/eve loo kg zOldfatermes-tobblet biztonsdgosan megtermelhet6. A kiserleteinket figyelembe veve egyes -4rdieteken
indokolt lehet a foszfor es kgIi miltrdgya adagoldsa j5 a kdvetkez6 ardnyokat figyelembe veve NPK /:38:o,45.
A n € gy gazdasgg fUtermekenek OlvencMkenkenti megoszldsgt az 1.sz
tdbigzat tartalmazza

ket

ev etlagdb2n.
lsz.

Rindvedek

Szikszd
t/ha
%

Fancsal
tiha

1.
10,3 34,9 17,6 6n,3
II.
8,8 29,8
5,6 19,2
III.
7,B 26,4
5,2 17,8
IV.
2
9
o,8 2.7
issz.: 29,5 loo,o 29,2 loco)

Baktakek
%
t/ha

8,7
5,9
5,6
1.2
21,3

tgbldzat

Atlag
Telkitlinya Mezbnagymihgly
t/ha %
t/ha
%
t/ha
I

4o,7 14,6 41,7 11,5 69,3
27,6 11,4 32,6 3,8 22,9
26,2
7,8 22,3 1,3 7,6
1,2 3 4ono
5.
loo,o 35,o loo 16,6 loci

12,6
6,9
5,8
1,6
26,3

47,13.„
26,2
22, 1
3 5'
1a0:::.

-229 peg kiv4n ❑ m )egyezni, hogy a fdternest 45 napenkent mertilk a kbetkez6 d6tumok a1apj4n. -

L . m6res V.25,
Iv.meres X.5.

Az

II. mer65 VIl.lu

,

III. meres VIII.25,

1.5z. t6b16zatot 6rtekelve megellaoithatO, hogy valamennyi le-

e16n az els6 gyepniived6k adta a legnagyobb term65t. A kes5

aszi

V. fUndvedek viszont a legkisebb term6st produkAlta, ami a valor: •
sjgnak megfale16, teha't ekkor kell a kiegeszito takarmenyrOl vagy
1.egell5r61 qoodosk ❑ dni. A

szik5zai es telkib6nyai legelok agyenleiesen cstikken6 filtermest produk4ltak es ennek magfelel6en meg a
aggyedik nbvedeknel is lehetett minimAli5 fUtermesre szAmitani.
Ugyanakkor a meznnagyminAlyi es a dombviaki legel6k az 6vi termesnek jelent6s, tbbb mint 5o %-at az also nbvedekafla. Az is meg-

r,
Allapithata azonban, hogy a kritikus sz6razsAgban augusztus ha-

.hapban a gyepek kisdlnek, a fUterm65 is lesakken helyenkent anyTyyira, hogy

az aszi

as.6z6sek hat6sAra, 5em kepesek regenerdlOdni.

A vizsgdlt legall5k 41Iateltarto kepessegenek

meghatAr ❑ zAset

ket ev itlageban a 2.sz. teb16zat tartalmazza.
2.sz. tb14zat

_
fUnElvedek

Szikszo

Fancsal

BaktakOk

Telkib6nya

MeznnagymihCly

Az of hely
etlaga

1.

2,9

4,9

2,5

4,1

3,2

3,5

IL

2,5

1,5

1,7

3,2

1,1

2,o

2,2

1,5

1,6

2,2

0,3

1,6

o,7

o,2

0,3

0,3

0,0

o,3

2,1

2,o

1,5

2,4

1,2

1,8

IV.
etlagban

Meajegyzes: Egy rotacio 45 nap.
Egy tehennek

es

szaporulatnak napi 8o kg zbldfUvet

szjmoltunk.

, A 2.sz. tdblJzatot Ortekelve meg411apithato, hogy kill6nbliz6 6k1:11ligiai es talajtani adottsAgu legel6kbn e1t605 szamu Mat tartIlatel el megbizhatoan. A jobb 'ageing< ha-onkent 2,1 kifejlett hus.marhAt 65 szaPorulatAt tudja eltartani, a mostohebb kbrdlmenyek
•dzatt live terdletuk 1Baktak6k, MezonagymihAlyi 1,2-1,5 hustehen
:65 szaporulata e1tart556ra kepesek.

Termeszetes az a celezerii amennyiben ez els6noveddk egy rezdt
tOlere szilize vagy szena form6)gban betakritjuk es a harmadik,.
n9gyedik nbvedek eseteben kieg6sLit6 takarrignyrdl, illetve IegelOkr61 gondoskodunk. Fonto5nak tartjuk, hogy a legelo tLliterhelesere ne kerUIjdn sot, mert amennyiben

nasznos pazsitUivek.

kipusztulnak a terillet kikopatosodik 6s elgyomosodik, abban az
esetbefi a felujitgs, inetve ujvateIepits csak kgxoly kOlte ,gge2

valasithat6 [neg.
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I

oss zefogiales
Az elmult evtizedek gyepgazdAlkodAsi kutatisai kbzdl egyik legfontosabb
606t "a gyepek 611ateltar6 kepesseget" vizsOltuk az or z4 killbnibdzE3 r6iel n. A kutaresainL
ka ets6kent a Szikszoi Allami Gazdasgaban gyepre alapott hAlsmarhatart6sn.il ve-geztlik, majd ezt kbvetElen gszak-MagyarorszAg terse-

:ben, hegyi lejt6s terdleteket bevonvn allPpitottuk meg a legeJ6k glIetel' rto kepesseget.
unk4nkat a b&115i AgrrtudomAnyi Egyer.emmel koz6sen az orsz6g
r6szein, de el6sorban Borsod-Abal'Jj-Zemplen megy6n ti5tmen5en N6grgd es
est megy4ben v6geztdk tab mint 20 Uzemnel kozel 6000 ha gyepterHlet bevosAval.
Kutat6sainkban a lep.16 dllateltarto kepess4get legeltet4si napokban

ifejeztQk ki. Az gLiateltart6 kepesseg mEghat4rozesakor figyelembe verrUk az

Irgnyokat, teh6t a legel6 Etermesehez viszonyitottuk az Eillatok

optim6lis

p ts24mgt.

vizsg6latokat az eg4sz legeltetesi id6szakben a zavartalan Einovekedes el-

re e celja61 ozakaszonk6nt mintaveteIi ketreceket raktunk ki, azokat t6,keletesen rbgziLettijk
:zglast

es

es

45 napos ndveked6si zdo ut6n vegeztUk el a pr6baka-

merest.

Term4szetesen a vizsgalatba vont.gazdasa-gok dkoldgiai es talajtani viszonyai
elter5k volLak, az adatokat rbgzitectUk a pantos ertekellis erdekeben.
A kutatAs eredmenyeinek kaszbchet5en nay Uzerneknek es

farmer gazdasj-

-goknak tudunk konkret javaslatot tenni - a helyszini szemlet kbveti5en - a •

.gyepek 6.lIateltart6 kepessegere.

