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A GYEP HOZAMANAK SZAMITASA
AZ ALLATOK TELJESiTMENYE ALAPJAN*
NAGY GEZA

oSSZEFOGLALAS
A gyep hozamolasanak problem*, hogy a pontosar rnerhett5, kaszalassal betakaritott termes
merlett, rnilyen modon allapithato meg az allatok altal lelegelt fu rnennyisege. Gondot jelent az is,
bogy a fbben, szenaban vagy szarazanyagban kifejezett hozarn nem rnutatja a gyep termesenek
valocli erteket, ugyanis a gyepek taplalittanyag-tartalma valtozo, igy az ebben kifejezett hozam lenne
a gyepek termeserek igazi ertekrneroje. A dolgozat a fenti kerdesek rOviql szakirodalmi bemutatasa
utan, egy, az allatok termelesere alapozott modelit vazol fel a gyep hozarnanak szamitasara. Ennek
1{5 korriponensei:
— az allatok termelesehez szukseges asszes tapialOanyag-szilkseglet (1),
— a kiegeszito takarmanyekkal feletetett taplAloanyag-tartalom (2),

— a legeltetessel felvett tapialoanyag-tartalom (3=1-2),
— a legeldki taplaloanyag-tartalma (4),
— a lelegelt kimennyiseg = ftahozam (5=3:4).
Egy nagyCizem adatnyilvantartasa atapjan mutatia be a dolgozat a modell alkalmazhatOsagat,
itrinak szEikseges feltetelett, es fogalmazza meg ktivetkezteteseit
— Mincienkeppen szakseges, bogy a gyepekre. az allatallornanyra, a takarmanyozasra es az al141tok terme[esere vonatkozb Ozemi es kutatasi nyilvantartasok minden lenyeges szempontra vonatkozOan tegyek lehelove a gyepre alapozott allattartas nyomcn ktiveteset. A TEDEJ Rt. eseteben pl.
an 14 bizonylati nyilvantartas figyelembe vetelevel volt lehetseges.
---- Az allati termelesben tenylegesen hasznosult termesnei ryilvanvaloan tobb gyep termett, mivtil n letiport vagy meghagyott futerrnest a modell nem veszi figyelembe. A kaszalassal
lermesatlag ezert nagyobb gyephozamot mutatna.
Ha valamely fontos teriyez5n51 nincs megbizhata adatnyilvantartas, akkor azt az itfaszakot,
norm szabad figyelembe venni. A modell alaojan szarnitott gyephozamokat e tenyeza figyelembe
kell ertekelni.

SUMMARY
ttifwv, r.3 . ESTIMATING GRASS YIELDS BASED ON ANIMAL PERFORMANCES
/him problem with calculating the yield of grassland is. that besides the precisely measurable yield

0.11 ulasa, there are only estimation methods for determining the quantity of grass taken by the
Oinu animals. Yields expressed in grass, hay or dry matter do not show the real value of .grass
orilio, as quality of grass is changeable through the season, so only nutrient content of grass
Milli would be a real parameter for grass production. The paper presents a scientific review of
quowliors and outlines a model for grass harvest quantification based on animal performMoo components of the model:
itimourt of nutrient requirement of animals for maintainance and production (1),
101111 $51411QUilt of nutrients taken with supplements (2),
:.01fItinto taken by grazing (3--,1-2),
flptiifint content of grass at grazing (4),
*Ally of grass taken by grazing animals (5=3A).
fli9dai fig npptied under practical conditions as a case study for a large farm. Records on
411.11Thil production, feeding systems, grazing periods, grass harvests etc. are used. Pre. fot: Oppiico bility of the model are identified and conclusions as follows are put together:
*carivet,,
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Wollmann Oszkar Tudomanyos Tanacskozason (1-16dmez6vasarhely, 2004. adrilis
'Oft' twiornAnyos eloaclas szerkesztett es kibovilett anyaga

Nagy GYEPHOZAM-SZAMITAS
Precise records an many aspects of grasslands, animal stoci -: , feeding and animal performances
are the necessary preco nditions for the use of the model, On the farm 14 difference registers on
these key aspects made it possible to use the model.
The actual grass production obviously were higher than the calculated yield, as rejected grass,
due to pouching, paddfingl. trampling was impossible to consider in the model. Due to this, cut and
harvested grass yield would probably be higher, than grass intake from grazing which was estimated from animal p erfo rmances.
If no precise and reliable records are available in a given period of time, it is suggested to exclude
this period of time form the calculation and grass yields must ;iie referred for a shorten season. For
this reason October-December was excluded from the model calculation. During this time beef
tattles were grazed both on grasslands and maize stubble-fields as well and data on herbage intake
%Tun rt\s.k7_, vau2he -veld 4,1.t.m \-wk. -a\ra&V;Ail. k,..ie a ira,, .,fr,'4 -6Vrem W‘,)f6 't.lw b ccu1ateei 'for
4.78 tlha hay, which in p ractice would have been a bit higher, 0 grass intake between October and
December (2 and a half months} was Impossible to calculate for the above reason,

BEVEZETES
A rnezogazdasagi termelesben a hozam, egy meghatarozott idOszak Matt
elOa[iitott nbvenyi termeny, 616 allat vagy 6rlatt ter -0 6 k termeszetes mertekegysegben kifejezett ( riaturalis) mennyiseget jelenti (Mezaigiazdasagi Kislexikon,
1989). A termelesi egysegre (hektarra, 616 allatra, stb.) vetftett fajlagos hozam
aikaimas aria, hogy oz alapjan a gazdalkodas szinVonalat megitellek. A leqtabb
seen ez rnegbizilatO szakmai iteletet mend a gazdalkodasrOl. Ha azonban
valarrely agazat terrnelesi mutata[t nem pontosan allapitjak meg, teves lesz a
szakmai kovetkeztetes , mely hatranyosan erinthetr az agazatot. A pontatlan
hozamolas oka lehet az, hogy nern vesznek figyefembe minden hasznositott
termest, vagy nem fregfelelo az adatnyilvantarta5 , de lehet olyan helyzet is,
hogy az agazati sai6tossagok miatt nagyon nehez 0 megtermett termekek pontos szambavetele.
A termelesben kialakult a kCilbribezi5 termeriyek es termekek hozamolasanak gyakorlata, ti legfigyeleseink szerint miner eitakesebb a mezogazdasagi
termek egysegnyi niennyisege, annul pontosabb 0 hozam megallapitasa, es
annak nyilvantartasa. De fogalmazhatunk Ggy is, hogy minel nagyobb tisztelete
van egy termeknek vagy agazatnak, annat nagyObb odafigyelesset, esetie2
sZlgorubb eloirasok zerint allapitjak meg annak t e rnrietesi eredmenyeit.
A gyep agazati a'.latossagai miatt, a gyepek tenYleges terrnesenek megatlapitasa sokszor p on tatlan. Ennek oka, hogy a gye}' kOzveflen termekei, a lege-145fi=i, a gyepszena, qagy ft:isilo nem piackepes t e rrnekek, ezert hozamolasuk
kisebb figyermet kaP , mint az arunOvenyek terryiesmennyisegenek merese.
Ezen kivul, csak a betakaritott termes (zOldfil, f(isecska, gyepszena,) ktavetlen meresere van lehetoseg, de a felvett legeldfd mennyiseget mar csak becsdni tudjuk. A becsles termeszetesen a valOsaghOz kepest lefele, vagy felfele
is torzithat. Igy szinte csak a gyepek eseteben ford0 . 1 e 16 , hogy a tenyreges es a
hasznositott termes rnennyisege kozott akar jelentbs kUlonbseg is lehet, Gondoljunk csak arra, hogy — foleg napjainkban — a rilajusi novedeket meg iekaszaliak a gazclasago, de a kesabbi ferniest egliattO la n nem haszna0:e.k. Tttitabek XbzOft ez az oka annak, hogy statisztikai jelentesekben , a korabbi evtizedek
1,5 tlha szena ktiruli orszagos atlagtermese, a ren Oszervaltas ota, kb. a felere
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csdikkent, ismert ugyanis, hogy a kerocizo allatletszam drasztikus csokkenese
miatt az orszag gyepteruleteinek kihasznaltsaga latvanyosan visszaesett. Sokkal kisebb terDletet hasznalunk, mint a korabbi evtizedekben, de a hasznositott
termest az orszag egesz terE]letere vonatkortatjuk, A kbzbilt atlagtermesek alapjan tehat nem helyehvalo az a megal[apitas, hogy a gyep atlagtermese hazankban jelentosen csokkent. Ehelyett azt kell megfogalmaznunk, hogy a gyepek
hozamolt termese az orszeg osszes gyepter6letere vetitve esett vissza. Mas
megfogalmazasban, az orszag osszes gyepterUletere szamitott hasznositott
termes atfaga keralt — mint tudjuk tbrtenelmi melypontra.
VelemenyOnk szerint a hazai gyepgazdalkodas szakmai megiteleseben
agazatiokkal ellentetben — a hozamolas pontatlansaga is hozzajarul ahhoz, hogy nem kap kella elismerest, adottsagai alapjan inkabb talan erkbicsi
megbecsulest az agazat.
A termelesben igen gyakori, hogy a betakaritott (gyakorisag szerint a gyepszena, a silazasra szant ftiszecska, esetleg a zold etetesre kaszalt fG) gyepternnekek rnellett nem veszik figyelembe a legeltetessel hasznositott termest, ezaltal a gyepek terrnesatlagai nem adnak hip kepet az agazat termeleserol. Ez a
tapasztarat inspirait behnUnket arra, hogy keressuk a Iehetoseget az allatok
teljesitmenyen keresztUli gyephozam nnegallapitasanak,

IRODALMI ATTEKINTES
A statisztikai termesatiag, mint az agazat rnegitelesenek alapja: a bevezetesben lattuk, hogy az atlagtermes alapjan megitelheto valamely agazat termelesj szinvonala, igy a statisztikaban kbzolt atlagtermesek arapjat kepezhetik a
hazai gyepgazdalkodas megitelesenek is. Ketsegtelen, hogy gyepgazdalkoclasunk ertekelesekor nem csak a gyakorlatban, de a szakmai-tudornanyos rnfihelyekben is egyik kiindulo port az orszagos atlagtermes.
A KOzponti Statisztikai F-livatal, a gyepgazdalkodasra vonatkozo agrarstatisztikai adatgyajtes elairasai alapjan (Statisztikai Koziany, 2002/6-7), a kitizreadott eves atlagtermaseket a kbvetkez5k szerint allapitja meg.
Elsa lepeskent adatgy[jjtest vegez a gyepek terijleterol, a hasznositott termesral_ A gazdasagi szervezetek kbreben az evi adatgyujtes teljes kor(i. Az
egyeni gazdasagok korebol, nagygazdasag eseten teljes kor0, kbzepes, vagy
kEsmeretCi gazdasag eseten reprezentativ az adatgyiijtes, melyet ketlepcsos
(mintakorzetek, majd gazdasagok kijeldese) retegzett mintavetel segitsegevel
vegeznek.
A gyepterCiletek, illetve a termesmennyisegek osszeirasa utan teljes On.]
adatokat kepeznek a reprezentacia figyelerribe vetelevel. Az igy kapott megyei
termesatlagokat a KSH Megyei IgazgatOsagai kozlik az FVM megyei hivatalainak szakertaivel, akiknek a falugazdasz halazaton keresztijl szinten van informaciOjuk a gyepek eves hozamairol. Ennek figye[embe vetelevel modosithatjak
a KSH altal felmert termesatagot, amely vegUi is kbzlesre kerUl.
Bar a fenti folyamat eredrnenyekeppen a statisztikaban kbzblt hozarnok
(termesatlagok) ; a nagy szamok tbrvenye alapjan, kiindul6 pontjai lehetnek az
agazat meOelesenek, de latnunk Kell, hogy bizonyara van elteres a kbzblt adat
es a valOs helyzet kOzott. Az elteres szarmazhat a reprezentativ, tehat a mas
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agazatokhoz (pl, abona, ipari nOvenyek) kepest nem teijes kora tisszeirasba,
vegur is — szubjektfv megiteiesebtil.
illetve a szakertak

A gyep hozamanak kifejezesi macgai as ettekeiOsijk: keves olyan agazata
van a mezogazdasagnak, amelyeket a gyepekbez hasonIaan sokie‘e teirmeXben lehetne hozamolni. A hozarn kifejezesi madja elsosorban attoi fOgg, hogy
rnilyen celb61 ailapftjuk meg a gyep termeset.
A legegyszerubb hozamolasi mod, amikor zoldfdben fejezzUk ki a tern -lest,
A labon a lo. vagy az egy noveciekbOi kaszalt, vagy szecskazott, pl, 20 tiha
zOldfCri mennyiseg sokat mond a gyakorlo szakembereknek. A iufeivetel tapasztalati szamai alapjan viszonyiag kOnnyen kiszamithat6 beiOle, hogy luny legelo
allatot Wes eltartoni a gyep. A gyakorlatban, ezert megfeieto a legeltetes siervezesehez a z61dfuben kifejezett hozam. Ezen tC.11 azonban, nem ceiszeni a
fiitermes haszn6lata a gyep hozamolasara, mivel nem eleg pontosan fejezi ki a
tenyieges termest. A fu viz-, illetve szarazanyag tartaha ugyanis erosen f6gg a
fejlettsegi allapottioq, a fufaitoi, illetve fajtatiii, a rnLitragyazast61 (elsosorban a
kijuttatott N mdtragya mennyiseget61), a talai es a 11eveg6 nedvessgtark.aitnat6)
(Frame, 1981) Nero veietren tehat, bogy a szamviteli nyilvantartasban is a fuhozam heryett a szenaertekben kifejezett termesatlag honosodott neg.
A szenaban kifejezett hozarn mar pontosabb mutatoszarr, a statisztikai
adatkozies — mint lat -tuk — is ezt valasztja. A gyakorlat 161 ert a szenaertek
„nyelven". igenyesebb szakmai-tudomanyos munkakhoz azonban a szenaertek
mein eleg pontos. Gondoijunk csak arra, hogy rnennyire rnechanikus a fuhozam
atszamftasa az 1:4-es osztOszammal, szenaertekre. Sajat tapasztaiataink szerint ez az osztoszarri csak a majusi termesre iehet realis, kesobb esetleg csak
az Ontozifitt, vagy igazan Ode gyepekre. Mas esetben azonban alabecsOli a
gyep terrneset. Gondolni kefl aria, hogy a gyakcOatban a nagybalazott szena
20% korari viztartalommal kerul beszatlitasra, mazsalasra es kaziazasra. A
tarolas soran viszorrt meg kitzet fee viztarta4mat e!vesziti az eg -yensOy nedvessegtartalom beailasaig.
Az igenyesebb szakmai munkakban, vagy a tudomanyos ktiztemOnyekben
etvaras a szarazanyagban kifejezett hozam. Ekkor a vartoza viztartalonnnak
koszanheto hibak mar nem torzitjak a tenyleges termeseket. Ertelmezesi probt6mat jelenthet azonban az, hogy a szarazanyag onma0ban pontatlanui adja
meg a gyeptermes valOs erleket_ A kisparcellas kiserletekben, a rnintaveteli
eszkOzOkkei a fire kerCilt por, esetleg sat ., madosftja a mikro-ftntak. sCLIyait.
(Frame, 1981). Ismert az is, hogy a szarazanyag onmageban az airati termeles
szamka nem ertek, rnert az elvenCilt fig ugyan tobbet rayon a meriegen, de jovai
kevesebbet kepes beWe hosznositani az szervezet.
Az elObbiek miatt a kutatas-modszertani kerdesekkei fogialkoz6 szakkOnyvek (Hodgson es intsai, 1981; Leaver, 1982) a tudomanyos kk_itakas szrnara inkabb a szervesanyagban (Frame, 1981), vagy a tapial6ertekben (energia.
nyersfeherje) kifejezett hozamokat tartjak elfogadhatonak.
A gyep agazati sajatossagait figyeiembe %/eve mind a mezagazdasagi terrneles, mind a legeltetessel foglaJkozo tudomanyos kutatas szamara az Mat
terry ekben kfejezett hozamok lenrienek. az ideralisak A gyepre aiapozott al)attarts ceija ugyanis a megtermeit tej, a testsijiy, esetieg a gyapj0 lehet. Meglep6 volt szamunkra a 80-as evek KitizeOn HoEtandiaban, hogy hem tatAR.unk a
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gyepek termesatlagara vonatkoza orszagos adatot. Az Eurostat (2005) peldaul
meg a leg6jabb statisztikak szerint sere kOzol a horland gyepek atlagterrneserdl
adatot, feltehetOen annak koszonhetaen, how azt egyaftaan nem tartjak nyik
van. Hasonla tapasztalatokat szereznetCink tjj-Zelandon is, ahol a mezogazdasagi statisztika (Agricultural Statistics, 2002) nem Icazol a gyepek atlagtermesere vonatkozoan sernmifele adatot.

A gyephozarn rnegallapitasanak madszerei: a gyakorlat, de a kutatas szamara is a fegegyszerabt, , eTpattal a tegmeg'oizVato'ob mbdszer a gyep )nozamanak megallapitasara a kozvetien meres_ Ez annyit jelent, hogy Jekaszaljuk a
fuvet es megmerjDk, A mert mennyiseg a gyepnek a tarlannagassag folatti termeset mutatja, A gyakoriatban 6/en kOzvetlen macion merik a silozasra, esetleg
zoldetetesre kerulo ftiszecska mennyiseget, illetve a szenava szaritott termest.
A kutatasban mintatenJletek kasz6lasaval hasonlitjuk ossze a kezelesek hataset, A vagason alapulo kazvetlen rneressel statikus ei4potot, a gyep adott
pontban ervenyes termeset nagy pontossAggaI meg tudjuk allapitani. Ez a
mOdszer azonban nem alkalmaznata akkor, ha peldeul a legefo arlat altal felvett
fCi mennyiseget akarjuk pontosan rnegalfapitani, vagy arra vagyunk kivancsiak,
hogy idaben hogyan valtozik a gyep termese. Flyen esetekben segitenek a hozam megallapitasanak kOzvetett nnadszerei. Ezek a madszerek az elozOvel
ei4entetten csupan becsiKk a gvep k‘en-reset, t#e rrig a 'Wborranyds kuitatasban
is elfogadott a hasznalatuk (Frame, 1981). Ilyen kozvetett modszer, pl. a Baiazs
(1960) Altai leirt haromdimenzios oanologiai felveteli rendszer, ami a gyep borjtottsaga es a gyep atlagos magassaganak megailapitasa utan vezeti le a gyep
szena- vagy zaldfCi termeset, vagy iiyenek a fumagassag nneresen, a taverzekelesen vagy az elektromos kapacitas meresen alapula technikak (Nagy es Peto,
2001), esetleg a kell6 begyakorias utan hasznalhatO vizuais becsles_
Kozvetett mac:1szer az is, amelyik az allatok teljesitmenyeboi szarnitja, pentosabban fogarnriazva becsuli, a legelan felvett fOterrnest (Baker, 1982).
A gyep hozamanak szarnitasa az allatok termelOse alapjari: az allati termeles nasznalata a legela airat szalastakarmany felVetelenek szarnitasara azert
von/O, Inert a liegegNiszev(IUD ioTrr\aban az csak az meliege)esen, az
adatok ragzitesen es utolagos szarnitason alapul, Ez veg01 is egy alternativaja
a sokkal tobb kOvetelmenyt allita helyszini EitOrneg meresnek, vagy az Urulek
es az erneszthetOseg OsszefOggesen alapula, sz[nten kOzvetett rnadszereknek
olyan helyzetekben, arnikor az elomunka, vagy a laboratariurni eszkOzok korlatozottak.
Ezzel a mOctszerrel a takarmanyfeivetelt (TF) az at letferintartasahoz es
termelesehez szukseges energialgeny es a takarmanyban talalhato energiakoncentracio hanyadosabal nyerik a kOvetkez6 keplettel;
TF

Eierfervitartas +

termeles
Szalastakarmany enerOkoncentecioja

hogy met-mv .Te me9timA becsles pontossaga tees mertekben attoi
hatak az energia-tartalornra vonatkozo szabvanyok, illetve mennyire pontosan
rogzithet6 az allatok termelese (Baker, 1982).
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ANYAG Es MIODSZER
A gyephozarn szarnitasanak modellje gyakorlati kdrOirnOnyek kdzott: a legelo adatok telesitmenyet is figy&embe vevt5 gyephozamdasi modszert, a 2003_
evre vonatkozaan, egy tbibb evtizede kiernelkedO szinvonalon gyepgazdalkoda
zemiaED_EJ .Rt,) .peldajan mutatj uk be.
A g0-0-ari5! betakatitott szaiastakarrnany nagyon fonAtos szerepet jatszott
az eves szinten 2200 es csaknern 2800 kozott mozgO vegyes szarvasmarha
allornany takarmanyozasaban. A reszvenytarsasag husmarha agazata a gyepekre alapozott, a legetetesi lehetOsgek rntinel nagyobb iOhasznalasaval. A
kesobbiekben a hOsrnarha agazat nydvantartasat es eredrnenyeit hasznaljuk az
aliatok termelesere arapozott gyephozamofasi moclell (1, abra) mOkeidesenek
bemutatasara,
1, abra. Az allatok termelesere alapozott gyephozam rnega•lapitas modellie
A feletetett takarmanyok C, sszes t6p1a16anyag tartairna(2)

Az aIrati !ermelesbor
szmitott es5ze.
tap161aanyagszt11;•(secrleU1)

A legel6n felvett Osszes thiplibanyag(3)
•
•
•

•
■

* •

Fig. 1.; The model of grassland yield calculation based Or? animal performances
total nutrient requirement calculated from animal performances( 1 ), total nutrient content of feed
which was fed(2), total nutrient intake from grazing(3), nutrient Contents of grass(4), tcrtati grass
rrta'Ke= grass yield(5)

Az tizerni nytivdritartasi rendszer: A reszvenytarsasagban ISO 9002 szerint
es HACCP eteirniszerbizthnsgi renciszert mOkadtetnek, igy a nyilvantartasi
rendszer alkalrnas arra, hogy a model! alkalmazhatO Iegyen.
A gyepteruletek es a gyephozamok bizonylati rendszere (tabla-tOrzskOnyv,
ternriekidserd-jegy, ennek osszesithje, keszlet-bevetelezes1 bizonylat, kazalnaplo vagy keszletkonyv) fehetove teszi a gyep termesenek nyornon koveteset.
Az allatallomany nyilvantartas es az aflati termeres (ivarzas megfigyelesi naplo,
termekenyltesi naptO, szaporWati napio, allatszamadaisi Uzonylat, allatmerlegelesi jegyzek i aliatallomany-kivetefi bizonyiat, adatallomany beJs6 valtozasi bizonylat, allatallonnany-bevetelezesi bizonylat), va[amint a takarmanyozas (takarmanyoths1 napla) bizony4ati rendszere minder) dyan egyedre (ENAR), korcsoportra vagy agazatra vonatkoza adattal rendelkezik, amire a moded ark&mazasakor szOkseg van.
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A gyepgazdalkodas fontosabb aciatai: a gazdasag 2003-ban 1410,7 ha
gyepterijleten gazd6lkodott, az osszterilletre vetitve 3,084 tiha szenatermest ert
el, A gyepeket 18 tblan tartottak nyilvan, nagysagukat tekintve 7, illetve 250,3
ha kozetti tablarneretekben. A 18 reszbOr A116 gyepterulet mindegyikerol takaritottak be szenat, legeltetes 5 tablan, asszesen 553,8 ha-on folyt, a szenanak
tbrteno kaszalAs rneliett. A gyepekrdl 3209 t szenat takaritottak be (bAlankenti
AtiagsLly 0,3 tibala), a legelOth becsult asszhozama 4567 t fi.lvet, 1142 t szenaOrteket tett ki. A ka5zalt szena hektaronkenti atlaga 2,27 tiha volt. A legeltetett
fu szenaertekben 0,81 tiha szena volt, igy a gyepek atlagos termese 3,08. tiha
szenaerteket adott. Az egyes tablak kozott azonban a kezelestol fuggoen igen
nagy kElkinbsegek voltak, mert a tablankenti hasznositott atlagterrnes 0,38 es
7,59 tiha szenatermes kOzOtt valtozott. Jellemz5, hogy a legeltetesre szant es a
legintenzivebben kezelt gyepek (ttibbek kozott rillitragyazva es Ontozve), az
554 ha atlagaban, 4,8 tiha szenaertekben kifejezett hozamot adtak.
A legeltetest tavasszal adagolt, szakaszos legeltetessel kezdtek, es a
legelore hajtas elOtt 20 m' mintatenlet kaszalasaval allapitottak meg a fOkinalat
nagysagat. A kesobbi novedekekben az allat jollakottsagi allapotanak becslesevel allapitjak meg a fffervetelt. Ha az allat keso delutanra „kikerekedett a lege(teljes bendotelitettseg), akkor hi:Ishaszn6 tehennel 40 kg, Ciszonel 30 kg,
borICAnal 10 kg f(ifelvetelt vettek figyelembe. Ha az allat nem tudott j011akni a
%tA,,m.4ak t2„_
c;.-kxsekettA?-,
legetan, akkor a becsOlt rjt1akott_sai(
pasztalati szamait. Tapasztalataik szerint mar reggel, a legeltetes kezdetekor
eldOlt, hogy mekkora allatonkent1 fafelvetellel lehetett anon a napon szamolni.
Ha ugyanis a legeltetes kezcleten a kanyarintva legelo marha „harapasakor"
„harsogott" a gyep, kkor volt mit harapnia az allatnak, es a nap folyarnan biztosan fer tudta venni az e1oiranyzott fOmennyiseget.
Allatletszem 6s takarmanyozas az Rt-ben: a reszvenytarsasag husmarha
agazataban magyar tarka, oharolais es 11mousin genotipus0 allatok tatalhatak
Az Ozemi nyilvantartas h6stehen, hCisiAszo es borjii korcsobortokat kL]lonit el. Az
egyes korcsoporlok atlagos havi letszarnat, a legeltetesi szezon alatt, az 1. tablazat foglalja ossze.
ta blazat

A hfisrnarhak atiagos havi letszama a legeltetesi szezonban
F-11
IVIjus(2)
JOnius(3)
Jblius(4)
Augusztus(5)
Szeplernber(e)
Oktober(7)
November(8)
December(9)

Hustehen(10::.
383
391
408
418
419
419
418
417

1-16sLisz6(11)
193
176
156
145
144
182
221
235

BoriLl(1 2 )
107
152
220
239
216
156
114
140

ratVe 1.: Number 0( {-tqads of .eve ca dies s monIty3 T' The v2';rig
months0 ), May(2) June( 3). July(4), August (5), September (6), October(7), November(8). December(9) : beef cows(10), beef heifers(11), calves(12)

2003. evben nriajus eisejen kezdtek a legeltetest a 116srinarhakkai r es december 16-an fejeztek be.
Bar a hGsmarha tarts 9yepre aSopozott, a legeitetesi szezonban semi csupan legeliAvet fogyasztottak az allatok. A fAinalat ugyanis a szezon masodik
feteben mar neon voft kepes fedezni az Matokt6I elve,i.elesitrnert .ye1f, tap1a46anyag-igenyet. Igy a legelafil mellett korcsoportok szerint valtozO kiegeszito
takarrnanyokat kaptak a hiismarhak (2, teblazat),
2. tjblazat

A Isgeltetesi szezonban fogyasztort takarrnAnyak
Kukcrica

Hartap( A

$ih5*(12)

MAlus(2)
...[Cinius(a)

f<ukorca.
szar'

tario

I

t4p,
04)

Nya$15sa
(16)
H.

JEAus,(4)

'

Augusztus(5)
Szeptember(q.)
Oktober(7)
Novetrbaq8)
Decamtel* teller es Oszi5;

tehdr(17)

Table 2: Feeds for beef cartles in the grazing season
as in Table 1. (1 - 9), pasture grass(10), meadow hay(11), corn silage (only cows and heifers)(12),
maize stalk (frarr maize stubb l e), Getty for co s(1 a), concentrate fox heifers(14), calf starter concer t
sa$1(16) (* only for caws and heifers, ** only for oovis)(17)
-trae(15).lick

A kiegeszM takarmjnyozist 6gy a14tilottak ossze a gazdasaglaan, kway a
termeles szenripontjabOl optimAlisnak iteit teljesitrnenyeket elerjek az egyedek.
Az allati tern e[essel szenribeni elvarasok voltak:
— a borjak 6-7. hOnaPos valasztasi korukra erjek el a 100 kg-os elasulyt,
az ijsztik 20. hOnapos korra — a terrnekenyites idejere
erji§k el a 120125 cm marroagassagot, es a 450 kg eitlsONt.
A legeltetasi szezonban korcsoportonkent es naponta kiadott takarmanyok
rnennyiseg6r61 pantos adatokat tudott a gazdasag adni, kiveve az oktObernovernber-december henapokban a kukorica tarlOn felvett kukoricaszar (esetleg
szemes kukorica) mennyiseget. Ezert az allatol< ternnelesere alapozott gyep
hozarnolasi idaszaknak crab a rrAus-szepternber kbzatt) of hanapot vettOk
figyelernbe.

Az allatok terfrelesenek szambdvetele: A hOstehenek eseteben az allat
termelesenek a rnodeli (I. abre) alkairnazasa szempontj6b61 az eletfenritartas
es a vehemnbvees szamit. Szakrinai zerripontboil lenyeges volt a gyakorlatban,
hogy a teheri sajat testsuiya lehetoleg ne valtozzon, a testsOly gyarapodasat
oak a vehern novekedese jelentse. Az usza csoportban a terrnelesi celt napi
600 g sOlygyarapodassal erhettk el a nOvendekeK. A nAus-szeptember kifizotti
iegeitetesi ido-szakra a gazdasag ezze! szemben 6811. 1c200 glnavendek (isz(5
sl:ilygyarapodast ert el 2003-ban. A borj0 koresoportban a szi)letesi si:401<at is
rnagukba foglaI6 korcsoport szintQ gyarapodasbOl az egy egyedre szarnitott
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testsurygyarapodas eves szinten 800 ginapfborj0. A vizsgalt idoszakra (majusszepternber) ellenben csak 640±140 kginapiallat sOlygyarapodas jutott 2003ban. Terrneszetesen a szamitas szempontjabol aIfati termelesnek keilett tekinten[ mind a ket fiatalabb korcsoportban az eletfenntartast is, hiszen annak is
jelentas a tapialaanyag-igenye.
A korcsoportonkent,
agazati szinten Osszesitett terrrelesi adatokat, a
3. tablazat foglalja Ossze.
3. tablazat
Termeiesi eredmenyek a legeltetesi szezonban

650 kg-os hUsteBorjak(13L
Uszok(10)
ben, tak_ nap(9)
tak_ nap(11)" EsCilygy. kg(12) tak. nap(11) EsCloy. kg(1 aL
3760
3317
Majus(2)
11873
2323
5983
Junius(3)
4560
2354
11730
5280
3550
J0iius(4)
2844
6820
12648
4836
4440
Auguszlus(5)
12958
4000
7409
4495
4800
2574
.
6480
4280
Sze ternb
i:
4328
Osszesena
61779
16728
24914
28586
18197
1
Atlagos sUFgyarapodas, kg/611aVnap(8)
0,68±0 : 19
0,64±0,14
Honapokl

Table 3.: Animal performances in the grazing season
as in Table 1_(1-6), total(7), av, live weight gains kgianirnaliday(8), number of feeding clays of cows
(average live weight 650 kg/head)(9), heifers(10), number of feeding days(11). total live weight gain
kg(12) : calves(13)

A termelesre forditott Cisszes tapiabanyag szamitasa: A htjsmarha agazat
szintjen a vizsgalt idoszakra osszesitett allati termelesbd (3. tabiazat) a hazai
takarmanyozasi standardok (Schmidt, 1998) figyelembe vetelevel szamitottuk ki
a dokumentalt teljesitmenyekhez szOkseges tapialbanyag-felvetelt, A tehenek
eseteben, egy a 650 kg-os hOstehen napi eletfenntarto energia (NEm) es nyersfeherje igenyet yeti.* figyelembe. Az uszok eseteben egy atlagosan 450 kg-os
ht:IstAzO, borjak eseteben egy atiagosan 100 kg-os borju eletfenntart6 (NEm) es
testsUly gyarapodasi (NEg) energia, valamint a nyersfeherje napi szUksegleteivel szannoltunk (4. tabiazat).

EREDMENYEK

Az osszes, a kiegesziteskent etetett es a legelessel felvett tapialoanyagok
mennyisege: az agazati szintO brutt6 termeles adataib61 (3. tablazat) es a fajlagos napi igenyekbd (4, tabiazat) szamitottuk ki hog y mennyi Osszes taplaI6anyagot vettek fef a [egeitetesi szezonban a h6smarha agazat kUlonbOza korcsoportjaiban Iegeltetett allatok (5 tabiazat).
A reszvenytarsasag takarrnanyozasi naolOjaban naponta feljegyeztek a harm korcsoportnak kiadott, mas szaval a feletetett ktAbnfele kiegeszito takarmany (2, tabiazat) napi rnennyiseget. Ezek havi, illetve legeltetesi szezonra
vonatkoz6 Osszesitett mennyisegeibbl a takarmanyok anaFizalt, vagy szabvany
szerinti (Schmidt, 1996) tapialOanyag-tartalmat figyelernbe veve meg Iehetett
hatarczni a feletetett tapialOanyagok mennyiseget (6. tabiazat),
,

KulonbOzo drosuly0 husmarhak napi tapialoanyag-szoksegfete

650 kg-os h6stehen(3)
450 kg-os hsCisth(4)
100 jua
-os bor- C
Forras: Schmidt (1996)

I

74,
41,7
1,6

0,6
0

1

emfeher'e,
1394
765
403

—
4,1
4:7

Table 4.: Daily nutrient requirements of beef tattles depending on live weight
daily rive weight gains, kg(1), crude prolein(2), beef cow (1w. 650 kg)(3), heifer (1w, 450 kg)(4), calf
(1w. 130 kg)(5)
5. tabrazat
Az ereffenntartasra es a termeiesre forditott osszes
taplaroanyag mennyisege a Jegeftetesi szezonban

1-16steheri(2)

4802
1039
303
5944

Borji,(4)

Osszeser 5

171
122
293

N ersieher e,
85120
19059
1 -1520
116699

Table 5; Total nutrient intake of beef tattles cafcu1eted from anin-ra# performances in the evaluated grazing season
crude proteinl.tg(1), beef cows(2). beef heifers(3), calves(4), total(5)

A hiismarha agazat termelesre forditott brutto tapa!oanyag mennyisegeboi
(5. tablazat) Ievonva a kiegeszitOkent feretetett tapialoanyagok mennyiseget
(6, tablazat) megkaptuk azt, hogy a gyeprifif mennyi taplaioanyagot keliett telegeini0k az allatoknak (7. tabfazat). Lathat6. hogy a letfenitartO energia es a
nyersfeherje dorito hanyadat (93,? ilietve 91,9%-at) a legelor51 vettek fer az
allatok a (egeltetesi szezonban .
6. tablazat
A kiegeszitokent etetett tapiataanyagok mennyisege
a legeitetesi szezonban

Maju$(2)
JOnius.3)
JOIII.JS(4)
Augusztus(5)
Szeptember(6)

Osszesen

16
77
80
48
221

3290
3577
2031
9431

Table 6.: Total nutrient intake from supplemented animal feed
as in Table 3. (1-7), crude protein kg(2)

A iegeiessel felvett taplakianyag mennyisegnek megfele15 hozam: az alkalmazott gyephozamoIasi model! utols6 etotti repesekent a Jegelakiben felvett
tApialOanyagok rnennyisegenek megfelelo hozamot kelrett kiszamitani. Ehhez a
legeloEiben leva taWakkanyagok stab tarry szerinti 6rtekeit keilett megkeresnL
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7. tablkal
A legeitetesi szezonben felvett taplalOanyag mennyisegenek szamitasa

A termelesre forditott osszes taplaldarvyag (A)02
Az etetett takarmanyokkal felvett taplaloanyag (B)(3)
A legeft taplaioanyag mennyisegeyk-BC)(4)
C az A %-aban(5

NErn. CJ

NEg, GJ

5 944
372
5 572
93,7

293
221
72
24,6

Nyersfeherje.
kV)
116 699
9 431
107 268
91,9

Table 7.: Calculated nutrient intake in the grazing -season
crude protein kg(1), total nutrient intake (A)(2), nutrient intake from offered animal feed (B)(3), nutrient intake from grass (A-13.C)(4), C in A %(5)

A Schmidt-fAle (1996) takarmanyozastan konyv Cobb fire vonatkoza tapla16anyag-tartalmat ad meg. Olyan OsszeteteiG filvet kellett valasztani, arni a leheto legkozelebb allhat a szezonban legeltetett fig teplaloanyag-tartainnahoz. Bugahanyaskor a legelof6 Osszeteteri mutatOi rossiabbak a legeltetesi szezon
kezdeten legeit (meg vegetativ allapotban fevo)leveles fu Osszeteteletal de kb.
ugyanennyivel jobbak, mint a majus vegi fii dsszetetele, igy alkalmazhatOk majusi atlagos ertekkent. JUniustol kezdve a „legelo aszi sarju" beltartainnaval
szamoltunk a szezon vegeig (8. tabiazat).
8. tabiazat
A legeleirol felvett taplalOanyagok szamitasahoz hasznalt tapialoanyag•tartalmak

Legefo bugahanyaskor(2)
Le el° oszi sar.i:
Forras: Schmidt (1996)

NEm,
MJfkg sz.a.
5,86

kly.feherje,
ik sz.a- (1
155

NEg,
Miik sz_a.
3,42
j_...
.

}

.---1/..___

Table 6' Nutrient contents of grass used for the calculation of nutrient intake from grass
crude protein gikg Divt(1), grass at heading(2), grass regrowth in autumn(3)

A fenti Ortekek figyeiembe vetelevef, a 7. tablazatban kiszamolt, taplaloanyagok felhasznalasabod vissza tudtunk szarnolni a lelegelt f(j szarazanyagban
kifejezett mennyisegere. Eszerint az alabbi fiDtomeget iegeJtek le a hilsmarhak a
szezonban:
az eletfenntarta netto-energia igerw kielegitesehez
p testsOlvcivarapods energia igenyenek kielegitesehez

973 t sz.a,
21 t sz.a_

a termeles energia igenyenek kietegitesehez osszesen
a termeles nyersfehrie igenyenek kielegitesehez

994 t sz,a_
627 t sz.a.

Miutan az Uzemi nyilvantartas, a statisztikai kiadvanyokhoz hasonloan, szenaertekben mutatja a gyep termeset, a szarazanyagban kifejezett lege[6fCj
mennyiseget 12%-os viztartaim0 (nyugalmi arlapotO, legszaraz) szenara szamitottuk at. Eszerint a lelegelt
az energiatartalom alapjan szarnolva
a nyersfeherje alapjan szamolva

szenaerLeknek feleit meg.

1130 t
713

Nagy: GYEPFIQZAM-SZAMiTAS

ivliutan a kutatas-mOdszertani kezikonyv (Leaver, 1982) is az energia alapvezeti le az allati teljesitmehyekre alapozott gyeptermes meghatarozasat, a
tovabbiakban mi is ezzei szamoltunk,
gazdasag, az t6 SegeVi.etett gyepkePakekvU Siisw_esiri 554 irva-itY) 151Z ,
szenatkriobe,am274tihagermsnkflemg.EhzoakeJ
adni az 1130 t szenaerteka legeloffl egy hektarra vetitett atlagtermeset, ami
2,04 Oa, igy a legeftetell teruletek szenatermese 4,78 tiha volt 2003-ban, Gyakorlatilag azonos terMesatlagot (4,79 tiha) hozamolt az erintett gyepekre a gazdasag is, a korabban reirt tapasztalati maciszerek hasznalatavaL ami tavasszal,
a ieekozakasz ad' gos e‘6ti‘ .p,doa\caszth‘tEsn, ‘cistibt , az ala Pla).cdrisag.l
allapotanak megitelesen alapult. Mint lattuk, a joilakottsaghoz, histehenek 40
kg/nap, a hOsOszOk 30 kginap, a valasztas efotti borjaknak 10 kg/nap fegeh5f0
ferv6telet kalkulaltak. A kOzreadott modellel szamitott, es az uzennben nriert
iiletve becsult atlagtermesek kOzditti minimalis elteres eilekelesehez, ket do[got
feltefienal figyeiembe kell venni:
a azdasig,
e# 1e Yp&d,&-\ a gyephea.2a) s .ztiin-iftbsnA modeViel
futtattuk evtizedek ata orszagos, de akar keizep-eurOpai asszehasonlitasban is,
kiemeikedo szinvonalon gazdaikodik a gyepein. A szakmaisag ilyen ragas
szintje, a regeltetesser felvett fumennyiseg becsfesehez, a jollakottsag („kikeredettseg n ) aiapjan, csak ritkan van meg. Mas Czemi peldakon a rnodell alapjan
szamitoit es a gazdasagban hozamolt termesatlagok kozott a kOlonbsegek
minder b‘zonn\la nainothaV. \ekkeV, 90vva .,
— a szamitasi rrioderi futtatasakor nem vehetttik figyelembe a kukorica tar!Ozas idoszakaban (oktaber-december) a gyepekroi felvett taplaibanyagok
mennyiseget, mivel nem lehetett nnegallapitani, hogy a kOzer ket 65 fel hOnapos
nnennyi tapfaloanyag szarmazhatott a kukorica tarlOknal. Meg
idaszak
mersekeit fOkinalat mellett is, a viszonylag hosszt) (cc. 75 napos) Iegeltetesi
ici6szaknak $fcbsz6rThett]er\ szmokke\16 \ehesoei. a Nkst , tisz) ii:Aehiblie 'is, ami a
szarnitott es az Dzemi hozarnok ki5zott 1 kiMnbseget noverte volna.
AZ elOzOekben ismertetett anomaliak i a j61 megtervezett legeitetesi kiserietekberi nennigen lephetriek feJ, ezert kutatasban, az allatok termelesen arapulb
gyephozarn szarnitas megNzhatO eredmenyeket ad, annak eFienere, hogy ilyen
karulmenyek k6zOtt is csak becsult hozamokr61, nern pedig teny[eges termesrol
besztheUnk. Meg a sera ke03‘ ug.ren\s ilgyelernbe '1,&tere az M)a1o‘k Nita) )e
nem legelt fO. Ezen tOli tovabbi pontatlansagok forrasa lehet a szakirodalomban
is !Birk nehany tovabbi tenyezo:
— Az eletfenntartasi energiaigenY (NEm) alapvet6en az gat hotermelesenek energiargenyet jelenti. Emellett azonban a 19016 marha a mozgasahoz is
hasznM el energiat, omelynek mennYisege a gyepterOlet tavolsagatOl, a gyep
aikapotatU (ewisegn,ji Ve6:1,10,te 'ut6161 ,,'w\a‘), s a ‘00e't oOmborzitl VfsZOnyaftol (vizszintes vagy horizontalis mOzgas) fUggoen, jelentosen kulOrbozhet
(ARC, 1980). Ezen kOlbnbsegek pontos megjerenitese, az eletienntart6 igenyre
vonatkozban szinte iehetetlen,
- Az idi5jaras
kemeny hideg tel) szinten jelehtbs tobbret 610t-fenntartO
energOigenyt jerenthet (NRC, 1976), amit ismete[ten igen nehez, vagy csak
naqy pOrilatansagokicaA kehet tg\feleTWoe
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— Ismert, hogy a testsulygyarapodas fajlagos energiaigenye (NEg) fugg a
fajtatol, az wart 1, es a takarmanyozasi szinttol is (Van Es, 1978), de ezt a takarmanyozasi szabvanyok pontosan nem tudjak kovetni,
— A takarmanyozasi tablazatban kOzbit, vagy akar analizalt fCitaplalOanyag
ertekek csak a legritkabb esetben egyeznek meg a vegetacios idOszak soran
‘61toza, az allatok valogatasa akal pedig jelentosen befolyasolt tenyleges
beltartalmakkal.

KOVETKEZTETESEK
Az ismertetett problemak ellenerei mint lattuk, a modszer nernzetkOzileg is
elfogadott, es a gyakorlat, sot a kutatas hozarnolasi igenyeinek is megfelel. A
bemutatott Ozemi pelda alapjan azonban nriegfogalmazhato nehany fontosabb
tapasztalat, arm segitheti mind a tudomanyos, mind a gyakorlati alkalmazast:
Mindenkeppen szukseges az, hogy a gyepekre. az allatallomanyra, a takarmanyozasra es az allatok termelesere vonatkozO Ozemi es ktAtatasi nyilvantartasok, minder lenyeges szempontra vonatkozOan tegyek lehetove a gyepre alapozott allattartas nyornon koveteset. A TEDEJ Rt. eseteben, pl. ez 14 bizonylati
nyilvantartas figyelembe vetelevel volt lehetseges.
Az allati termelesben tenylegesen hasznosult termesnel nyilvanvalOan tobb
gyep ternett, mivel a letiport vagy meghagyott futermest a modell nem veszi
figyelembe. A kaszalassal rnegailapitott termesatlag ezert nagyobb gyephozamot mutatna.
Amennyiben valamelyik fontos tenyezdrol ninos megbizhati5 adatnyilvantartas, akkor azt az idoszakot, nem szabad figyelembe venni. A modell aiapjan
szarnitott gyephozamokat ennek figyelembe vetelevel kell ertelrnezni.
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