Majusi tennivalak a legelon
Legeibink minasegi kbvetelmenyeihez elengedhetetien
annak a stem elott tanasa, hogy allataink kedveljek, s igy
szivesen fogyasszak az altalunk telepitett, illetve gondozott gyepterdetet, legelot De nem szabad figyelmen kivul
hagyni a gyepnovenyek bkologiai igenyet es a ragast, tprast taposast biro kepesseget sem. Az izletesseg, a kedveil* szamos tenyezatOlfugghet, es a kulOnbOz6 fekvekulOnbozo lehet.
si
Az altalunk vegzett kiserleA kedveltseget befolya.solja az
adott tertilet gyomboritottsaga, teinkben megfeleI6 nyersfehernovenyeinek fenofazisa, valto- je-tartalma a telepitett ilretve a
zatossaga, faja, fajtaja es a no- rendszeresen legelt teruletek
venyek tapanyag-utanpotlasa mintainak volt. A telepitett, rendszeresen Iegeltetett gyepek pais.
zsitf6 allornanyanak nyersfeherje-tartainna meg a laktacio also
havaban lava kancak szliksegMas az iziesiik
leteit is takeletesen kielegitette.
A 0(0161 kutatasok eredmenye De itt mar az energiatartalom
szerint a szarvasmarhak 1 eg ked- nagyon alacsony volt a laktacie
vagy akar a kOnny6 munka igeveltebb novenyei a tarejos
zed, a rob csenkesz, a szarvas- nyeihez kepest, ezert a feherjekerep a osomos ebir volt, mig energia arany elthl6dott.
Lovainkat nem szukseges
kbzepesen legeltek a reti perje,
a magyar rozsnok es a feherhe- olyan legelokre kivinni, melyere novenyeket, valamint nem ken nagy aranyban talalhatOk a
szivesen ettek a zold pantlikaffl- pillangOsok, mert a telepitett Fevet, a nadas csenkeszt, az angol gel6k feherje-ellatottsaga kieleperjet es a vOrts csenkeszt. gito, sot sokszor nagyobb a kelJuhlegettetes saran a lucema, a 16 merteknel, igy a feherje-enercsomOs ebir, a reti perje bizo- gia arany eltolOdik, ami mlatt
nyult kedveitnek, mig nem legal- kiegeszit6, energiaban gazdag
'Lek a sovany csenkesz es a na- abraktakarmany etetese valik
das csenkesz novenyfajokat szliksegesse. Foszfor potlasa
parcsak 1994, 1996). A lovak gyakran celszera lehet a legelteszamara a leginkabb kerult pa- teses lotartas saran. (Mart minnadkep0 csenkesz, mig a takb61 kovetkeztetve). A legal&
legizletesebb az angol perje, a gyepallomanyanak ennesztheto
tarejos btlzafit es a magyar energiatartalma sok esetben
rozsnok. Ha tehetjuk, a fentiek igen alacsony a lovak, s meg a
figyelembe Malaya' ajanlot le- letfenntartashoz is sok esetben
gelainket felosztani kulonboz5 kiegeszita energiaban gazdag
takarmany, abrak adasa szuka1latfaiaink kOzt.
A kedveltseg alakulasa N-rniitragyazas hatesara (kilege16)
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A szarvasmarhak legkedveltebb novenyei: a tarejos bOza
a reti csenkesz, a szarvaskerep es a csomOs ebir
sages. Kismerteku feherjefolosKiserleteinkben a N-h
anyag kijuttatasa pozitivan
leg lovaknal nem jar karos
tassal, de a szuksegleteket folyasolja a leg elo kedvelts
25%-kal meghalad6 feherjebe- a lovak szamara. A homokos
vital mar a novekedes vis- lajon a vizsgalt tartomanyon
szafogasat okozhatja (Meyer 101 (0-200 kg N-hatoanyagl
1986). Pillangosokkal tarkitott sikerult meghatarozni azt a
legelOinken, ha ez lehetseges, tot melynel tovabb nem
tejelOrnarh a-al lama- mes novelni a N-hatoan
inkabb
rnennyiseget. Ez a pont a sz
nyunkat legeltessuk.
fekvesu, homokos, valyog t
jon 160 kg N-hatOanyag/ha
A nitrogen hatoanyag befoly
Tavaszi
az izletessegre nem volt tap
nitrogen-mutragyazas talhat6 a limousin szaniasin
hak eseteben.
A legelt terdetek boritott
A legeldgazdalkodasban fontos
pazsitfiffelek legfontosabb tap- adataib61 korvonalazodni
anyaga a nitrogen, melyet tobb- szott, hogy tiles hatar a ked
felekeppen, de legegyszerub- sag szempontlabol a nit
ben N-maregya formajaban jut- nem kapott es a mutragy
teriiletek kort volt. De ki
tathatunk ki.

LEGELTETES
hatar, talalhata az 50 es 100 kg
N hatoanyag/ha-ral kezelt ter0ietek kozatt is.
Gazdasagossagilag a N-hatoanyag kijuttatasa izletessegi
szemponfbOl nem meghataroza
tenyeza. A gazdasagossagi optimum hatar magasabban van,
mint a zOldf0 termest novelo 'capes* optimum hatara (120
kg/ha N-hatoanyag).
De nem szabad elfelejtkezni
aria' sem, hogy a pazsitfufelek
nyersfeherje-tartalrna a talajra
kijuttatott N-hateianyag nOvelesekor emelkedik. Ez az emelkedes tentacles' garbet mutat.
Mind a nyersfeherie, mind az
energia (DE) tartalomban navekedes figyelheta meg. De az
energia-tartalom kevesbe no igy
a feherjeienergia hanyados egyre nagyobb Iesz. A nyersrosttartalom a nitrogen mutragyazas
hatasara viszont jeientasen
csokken!

Kaszalasok, gyornirto
kaszalasok
Kaszalasoknal nehany alapveto
azabalyt kell betartanunk. Az el;di)" pontja majus
so
25-30 kOzt van. Ez a terulet elhelyezkedesetol is fugg. Szara.z
ter0leteken gyakran „asszekataast" kell alkalmaznunk. Az
also ket kaszalast egy idapontra
lesszuk junius nnasodik dekadpan. Erre azert )ehet szi;iksegunk, mart szaraz teruleteinken
gyakran a masodik kaszalas
0redmenye tut kicsi lenne, tehat
trz egesz takarmany-elOallitas
nem gazdasagos. Folaslegesen
ilkalmazott asszekaszalas sem
Ceszere, mert ekkorra mar a pathitkifelek gyakran tejes eras* vannak. Igy takarmanyertekOk kisebb, mint bugahanyas
kezdetekor. Akkor er7 meg az
►dott teruletet lekaszalni, szenat
belale, ha egy negytatmetern5liegalabb 1 kg zaidgi
lakarithata be.
Ne kaszaljunk, meg lehet&
10g gyomirto kaszalast se yepezzlink majus 15-e aloft! Kaazalaskor 3-6 cm-es tart&
liogyjunk. Amennyiben tul me(yen vag, vagy mar esetteg
Uinta szant a kaszakes, akkor
0101616k bokrosodasi csomoja
igy ezeknek a regenera406 kepesseget visszafogjuk.
Ekkor mar kevesbe viselik el a
0tarazsagot, kesobbiekben a
st, tiprast. A regeneracias
megnovekedesevel a szakesabb tuclunk &Hato-

r

(p1.: tavaszi herics) szarftas uten
elveszftik jellegzetes szagukat,
Mergeza novenyek jelenlete
ellen vedekezhetOnk vizrendezessel, gyomirtO kaszalassal,
vegyszeres gyomirtassal. Ne feled* a megfelelo tapanyaggazdalkodas is visszaszoritja a
gyomosodast, a mergezo navenyeket! Ugyanis a nagyobb Nhatoanyagtartalom (nitrogen
mOtragyazas) megerositi a pazsitfuveinket, s szamos esetben
visszaszoritja a mergezo navenyeket is. A megerOsodOtt pazsitkiveinknek tovabb nOvekszik
az elnyome keszsege is!

Szenak
Nehany szeit kell ejtenunk a szenakial is. A szenakeszites as'
mesterseg, de mivel ennyire
A juhok legizletesebbnek a lucernat, a csomos ebirt es a re- egyerteim0, gyakran hibak is bekavetkeznek elkeszitesiik scram
ti Wet tartjak
A szenak betakaritasa, es tarolakat hajtani, vagy ujra kaszalni. szarftva is. Ezek faleg a merge- sa soran nem szabad megenSat mega gyomosodast is z6 alkaloidakat tartalmazO gyo- gednunk, hogy gombasodas inmok. Mfg pl. a glikozidak szari- duljon el pl.: nedvesseg hatasaelosegithetjuk ezzel!
ra. Szamos gombafaj toxint
'Os soran elbomlanak.
A suiyosabb mergezeseket kezd of termelni extern korulmeelkerelhetjuk, ha az allatokat ra- nyek hatasara. Ilyen a fagy, a hiMergezo novenyek
videbb ideig engedjak lakma- deg is. Ezek a toxinok a fejlodesA mergezo novenyek az abszo- rozni. igy a kisebb mergezesi tii- ben, a szaporodasban is gatollift gyomnovenyek csoportjaba netek miatt, melyek erasen ki- hatjak allatainkat.
A szenafelek izletessegeben
tartozo novenyek. Veszelyesse- hatnak kOzerzetOkre, megfonguk fiigg a noveny fajatol, a nee tot* a legkOzelebbi alkalomkor, is nagy kOlanlaseg mutatkozik.
venyi resztal; az elfogyaszto a-- hogy a jellegzetes szagu, izu no- Altalanossagban beszelhetunk
lat fajateil, fajtajatol, karate' es venyt elfogyasszak. Szepen las- arral, hogy a tejela szarvasmartapasztalatatal. Eves periodus- san tapasztalatot szereznek. hanak es a lonak jobb minaseg0
ban nezve a legveszelyesebb A szenak, az erjesztett takarma- szenat adjunk, mig a hfismaridopont az also kihajtasi Ida- nyok, szecskazott zoldf0 esete- haknak meg kell elegedni0k a
pont(ok). Ekkor a zoldre kiehe- ben, viszont vigyaznunk kell, rosszabb minasegOekkel is. A
zett allatok valogatas nelkul le- mert ott mar az allatok jOval ki- tabb fait tartalmaza keverek szegeihetnek. Szamos mergezo sebb mertekben tudnak valo- nak izletesebbek.
Gazdasagossagi szempontnoveny megtartja karos hatasat gatnil Egyes mergezo novenyek
be' igy a husmarhak a nadkap0
csenkeszbd keszitett, a kaszaion joval nagyobb tomeget ado
szenakbel kapjanak. Lovaink
szenajahoz, ha az jó minosegfi,
nem kell lucernat adnunk, legfeljebb csak a tell henapokban. Akkor is iranyadokent a maximum
3:1-es aranyt kell szem eiott tartanunk. (Naponta egy etkezesre
3 resz fOszenat 1 resz lucernaszenat adjunk.). Lovaink kedvence a szenak koz01 a magyar
rozsnok. Ezen kivut szivesen f ogyasztjak: a gild pantlikafiivet, a
tarejos bUzakivet, a csomOs ebirt es a reti kornocsint. Viszont a
nadkep0 csenkeszbal, a rill
csenkeszle61, illetve a veresnadrag osenkeszbal keszftett szenakat nem kedvelik. Sat meg a zolden kedvenc angol perje sem
Angol perje
Arvarozsnok
tarfozik kedveft efedeleik kOze,
A lovak anal szivesen fogyasztott novenyek: angol perje, ta- miutan szenat keszftettek be101e.
Benyovszky Bela
magyar rozsnok
rejos
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