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Legelogazdalkodis es a le el hasznositisinak
jelentOsege az allattenyesztesben
A Ilegzio- es a kasza16agazat a hazai rriezog-azdasáv hosszil kW &a egyik
levelmaradottabb tertlete.
Ez annak is tubjdonithat(5,
hogy a legeiek felfijitisira
biztositott allami tamogatasok megszfintek s ennek
kovetkezteben azok
saban„ ta.panyag-visszapotlasiban jefentas visszaeses
kavetkrzett be. A mezifigazdasagban v6gberneno
donvaltis, 5zerkezetatziakia keradz6k litszSm.esakken6se kOvetkezteben a
legel8k kihasznaltsiga Gs
allapota is tovabb romlott.
Re4fpira megallapitoti t6ny,
bogy a kero'dzi.ik tartisa kgel5 nelkiil nem gazdas-5gos. Ezenkival egyeb oEyan
elan:y.6k is vannak, amelyekr51 etryszertien tern lehet lemonclani:
▪ a terrneszetszerabb tartasmodok kedvez6 6.111ategeszsegfizyi„ elenartamna v elo
hatasa;
• kornyezetgazdalkodasi.
kOrnyezetrneg6v6 es rehabilitaci45s k6nyszerit5 kiirrAmenyek;
• vabsztekbiztosit6 es magas biolkiai ertekil exportkepes turrnekek el5a1Iitasa;
• gazdasagossazi, kifrItsegcsakkeara mcga2c2jsalc;
• esszerii tbldbasznalati
1 duo Cise gek,
E szempontok alapjan a
hasznosit6.sinak jelentbs6gevel tovabbra is
szarnolnunk kell. Ennek erdekehen ktizponti intezkede's kavetkezt6b-en stirgi ssegi kormanyhatarozat jelent
meg, rnelynek ismerteteseF51 az Erdelyi Gazda 2006.
novemberi stamaban olvashattunk.

A mezOgazdasigi hasznasitasra alkalrnas legelak termak6pessege jelen kOrftln-senyek kOzOtt nincsen kihasznalva, pedig a ma ismert agrotechnikai elikirisok
Iehetifrve teszik a nagyobb
tomes elertesit, a =alb' stautolb'di szakstakarmany-teraictek szabadulhatriak
A tertnis alqpia a gyep .

arni pazsitflife- natirlyzef,
lekbol, pillangasokbal es
eoeb k6tszikil novenyekbOI
all A flitelek bajtlsteveles
szerint lehetnek laza bokrnak es tarackosak, ezet
menocn pedig aljftivek vagy
szalftivek. Az aljttivek leveIesebbek, 6S turik vagy
igenybk a IgeItetessel jaru
igenybev6telt A szalfavek
magasabbak.kevesebb levelet fejicsztenek, 'es f51cg ka-.
szaliohntme
tertnokepesek A gyep
kaziil a feherhere,
az 6veli5 varoshere es a
szarvaskereD johet szamitasba. Az egyeb ncivenyek
kozul kerOlnek ki a gyep
gyomnbv[inyei. Ezek Ichetnek eseti gyornok, amikor
csak bizonyos hata,reveI5knel— altalaban
.
30% nOvenyboritas felett = okoznak ter-.
meskiesest, qr.../6bkent n6velik gyep takannanyerteket. A gyornnavenyek masik csoportja az illando
gyomok kateworiajaba tartoinak, ezek mgirgeza vagy
szuros voltuk miatt takarmAnyozasra nern alkalmasakr
A gyeptermeztesi eljarisok ezyik sark.alatos pontja
a 1:3,,,pteirepias es a 'pepfeiftjitas. A telepitesre . es
felujit6sra kertil5 reivenyek
kivabsztasana1 tobb szem-

pontot kell tigyeIembe yen-.
ni, Isrneraunk kell! a gr3.•epen
tartott allataliornanyt, mert
tejeli5 marhaknak
5-7 fajbal, mig htismarhaknak c143E harem vavy egy
fajbo1 kbiakitani a gyupet,
Az, bogy legelbt vagy
szalOrt akartmk telepiteni
vagy fehijitani, szinten mas
' t tima.tzt, p1. a legeelvarls
16.re t6bb aljflivet teIepiteni_ A talaj tfipanyagadtorrsaga es gazdalkodasa
alapjan lehet eldOnteni,
bogy a fenti eivirasokat mi-.
'yen fajok vagy fajtak
ki, az adott eghajlati es
gazdasagi viszonyok klizott
melyik faj Iehet a legtermOr •
kepcsebb.
Ilyen szempontbol az aiab-bi ffimagkeverekek iranyadonak tekinthetok
Flintagkevera karaitasra
• 15% Trifolhan prarerts(,,

VESNA
• 25% Dactylis glumeraia
SPARTA
• 20% Fem./fah/or FELINA
• 30!'/D Ionian perenne
CALEB RA
• 10% Phiewn prairense
VEGA
Famagkeverth legelieth••
re is kaszeileisra (2)

repenz
RWENDEL
• I 0% Trifollum rep ei7S
MILO
• 7% Paa pratensis BALIN
• 11% FCSfuca provensi4
SEND PAJBJERG
• 1.1% Phieurn prafenSe
VEGA
• 27% Lothar? perenne.
MISSOURI
• 27% Lohuin perennq
CALIBRA
•

7% rrilbligim

Fiimagkeverik iegeheesre is icaszalasra (b)
* 10% TrifalinT1 repens

MILKANOVA
• 5% Trifoliwn repens
RTVENDEL
* 40?i4 Lolhon perennE
CA LIBRA
• 45% Lothar pereptne
GALIBALDI
Ezek a flimagkeverekok
beszerezhetf3k a VVARDEN
Kft-neI: Nagyvarad 0259471808_
A gycptelepites tOrtdnhet
tavas_szal vagy nyar vegCm
joI elmunkilt, apri5morzsa.s,
kelloen tumor magagyba. A
taiaj altalahan akkor aIkaima.s vetesre, ha rilepve csak
a ciposarok stillyed a felszinbe. A vetes tortenhet
csorosz]yas vagy sz6rvavut6
geppel egyaratt.
A vs:tend() magraennyist::g
fiigg a nOv6nyek egymishoz
viszonyitotT arinvit61. Altalaban 30-50 kaiha vetOrnagrnennyiseget vettink. A tavaszi vetes mareinsban tortenik. de vetherdnk kc'raliban is. Ebben az idtiszak ban
szamolni kell a felmelegu.d6
idojarassal, es a kiszaradis
okorta nt5venyptisztulassal
csakiitry, mint a g-yornkonk w-en iv a A nyarvegi
(augusztus v ege—szeptcmher eleje telepites ideje
kedvezabb a ftif616.knek, ha
nern szaraz az osz„A bCivebb harrnat es a g-yengebb
feirnelegedes el8segiti a re.lepitett -,yepalkotok megarose:rdeset. A telepit6st ki)vet6 evben ne legeltesstik a
tertiletet.
A gyep terrnokepesseszi:it
terulet viz- es tapanya-eilatottsaga harirozza rne'l. A
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termes eves megoszlasa pediv GzenktvuC a hasznositis
inbdjataii es a legeltetett
Lillatoktol is Eigg.
Altaiaban a tee-nagyobb
termesn6vedeket az eisO es
masodik nuvedek adja,
tnig a leffkisebbet auguszt-usban a barmadik.
A ktillinbOzo legettetesi
fc,H-rrilk kijzill a szakaszos
[egeitetes valtozatai felelnek
mcg a gyeptenncsztes eivar6sainak,
A gyep terrnokevessenek ferintarta. saban fontos
szerepe van a tapanyauellatasnak. A zyepen a terrnesbiztonsant a viz, trig a ter-

ales mennyiseget a tapanyag
hatitozza met, A maragya,
kilionOsen a Is.;-tartaltnn,
terrnesntivelL batissal
rendclkezik. A foszfor- es a
kdlikicg&it es azooban sztiksegszeii. A rnegfele15 tipanyagariny 1:0,4;0,4 NP A
nirrogenb61 50 kgeba alatti
mennyiseg nem hasznosul
kelliikeppen, A nitrogen
hatisfoka akkor kielegite3, ha
1 kg N-hatt5anyaEra 100 kg
• thldffl vagy 25-30 kg szena.
illerve 20 kg s 'zarazanyatabb1euerrni3s jut, a a tervezesnel azt jelenti, boo az
amagy is meg-term45 akapterTriesre nem csak a tobbietre

szianitott .t*panyagot jutworn ki, P1. 10 tiba zaldterrnesroli 15 tota-ra tervezett
nOvert.-s eseten a ktIltinbs.eg
5 vba, Ez 50 kg N-hatoanyazgal itlagos ako[Ogiai
kijralmenyek kazatt terrnokepes nOvenyzettl gyepen
megterniesztheta. A tazott
mertekii miltrigyazas karositja a gyepet, esakkenti a
novenyfajok szirnk, es Hintja a takarmany-fehrje
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sel vagy felulvetessel, A
feitilveteskor a n-lagraennyiseg a telepiteshez sztikseszes
adag fete vagy egybarmada.
A felalvete-st dltalaban
gyornmentesites elozi rung_
Ennek egyik fonnaja, s egyben a legeredmenyescbb is a
szelektiv vegyszeres gyomirt6s. Legcreclinalyesebbck
az MCPA e's a 2, H-Cbatoanyagtartalm6 szerek.
Lk a gaboaafek* L7Fprairra-

Az exteriziv gyepck intenziv miivekshe vetelt=n1 esetenke'at sztikseg Tenet a gycpnoveny-iilornAny felUjitasira. Erz torE6nbet fijrate1epit6s-

alkalmazott herbicidek
Italaban rnegfelelnek a
gyepek 52yornirtisdra is.
sara
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