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NEHANY LEGELO ES RET NOVE NYZETENEK ERTEKELESE
A TAKARMANYOZAS SZEMPONTJABOL
.

BAJNOK MARTA — ROSTAS MONIKA — TASI JIJL]ANNA

OSSZEFOGLALAS
A dolgozat, a Magyarorszagon egyre rom16 — viszont az allatienyesztes szamara rielk616zhetetlen — gyepten]fetek allapolfelmeresevel, takarmanyozasi ertekenek megalla0asaval es a javilasi lehetosegek felvazolasaval foglalkozik,
Ennek szemleltetesere hazank of kUlonbOzO fekvesu es hasznositsU gyepteruleten vegeztek
conologiai felvetelezeseket a szerzbk, az 1997-98-as evekben. A Balazs-fele kvadr6trnOdszeres
vizsgalatokat az uralkodO ricivenyfajok Borhidi-fele okolagiai ertekszamainak elerrizesevel egeszitettek ki.
A kapott eredmenyeket az egyes teniletek ertekes takarmanynovenyel (also es rnasodik rendd
pa.zsitfavek es pillangasok) szempontiabal Ortekeltek. Bernutatjak a gyepaken talalhat6 egyeb
novenyek (gyomszarnba illo pazsitfUvek. rnergezo-, szurds-. felteteles gyomnovenyek) boritasi
szkalekat, egymashoz vfszonyitott aranyat, es jelenletOk valOszinu okait. Kevetkezteteseikberi
ravilagitanak a takarrnanyozas szernpontjabOl problemakra, veszelyekre. Agrotechnikai
javaslatokat tesznek a karos novenyek kiszorilasra es az ertekes Osszetevdik teiledesenek eldsegitesere.

SUMMARY
Etajnok,

Aostas, M.Ms. – Tasi, 111.45.: EVALUATION OF THE VEGETATION OF MEADOWS AND PASTURES CONCERNING FEEDING

The aim of this paper is to evaluate the state of Hungarian grasslands- which are in deteriorating condition, but inevitables used for animal husbandry-, and to outline their possible ways of
improvement_
There were carried out coenological investigations on five differently located and utilized grassInnds in Hungary in the years of 1997 and 1998. The survey, made with Balks's quadrat method,
WAS completed with the evaluation of dominant plant species using Borhidi's oecological indicator
Vktf DeS.
The obtained results were evaluated on the basis of valuable sward components (first and sect:Old class grasses and legumes) found in each area We also show the cover percentage of other
plants (grasses considered as weeds, toxical-, stringing-, conditional weeds) in grasslands : their
MOO (compared to each other), and the possible causes of their presence. in the conclusions we
Nitt light on problems and dangers that can occur in grazing or stable feeding_ We also recomMunded some agrotechnical methods for eliminating harmful plants and helping in the expansion of
valumbJe components.

BEVEZETES
Az allattenyesztesben igen jelentes a gyepr61 szarnnazio takarrnanyok szerepe, hiszen a tomegtakarmanyok harmadat a gyepteraletek adjak. A masik
ketharmadot a pillangOsok es az egyeves szantefoldi takarmanynovenyek —
silOkukorica — teszik ki. A hazai gyepekben hatalmas kiaknazatlan lehet6seg
van, mivel a tulajdoncsok a gyepek nagy reszer nem megfeleI6 agrotechnikat
alkalmaznak, vagy egyaltalan nem is mOvelik ezeket a teruleteket. Ennek k6vetkezteben e teruletek nagy resze elgyomosodik, ami az allattenyesztes szaTiara fontos takarmany mennyisegi es minosegi romlasahoz vezet. A gyepek
ncvenytarsulasa, a gyepkepz6 fajok szama, mindisege hatarozza meg valamely
legelo vagy ret takarmany- es hasznalati erteket, allateltarto kepesseget (Haraszti, 1977; Barcsak es Kertesz, 1989).
A gyepekben megtalalhatial novenyek takarrranyozas szempontjabol lehetnek ertekesek, amelyeket az allatok szivesen legelnek, es lenetnek az allat
szempontjabOl ertektelen nOvenyek, inert azokat az allatok nem szivesen vagy
egyaltalan nem legelik le (Barcsak es mtsai, 1978).
A gyepalkot6 navenyek kOzOl a legtobb es legertekesebb faj a pazsitfufelek
(Grarninae) csaladjaba tartozik. A hasznos pazsitfUveket ket csoportba elsees masodrenn fuvek osztjuk (Barcsak es mtsai, 1978).
A piliangosviragra riovenyek kozul a termeszetes gyepekben elterjedt vagy
telepitesre szeles kOrben alkalmazott nOvenyeket elsorendu pillangosoknak
nevezzuk.
Kisebb jelentOsegO gyepnovenyek kOze tartoznak azok a fajok, melyek
eseterkenti vagy tartas já takarmanyertekuk mellett valamilyen negativ tulajdonsaggal is — pl. keves termes — rendelkeznek. Ide soroljuk az aprOcsenkeszeket es a bodorkahereket is (Barcsak es mtsai, 1978).
A reteken es a legelokon ezen kivul meg szamos, egyketsziku faj fordul elo amelyek azonban takarmanyozas szempontjabol keveset ernek. A legeltetett allatokra karcsan hatnak vagy pedig a gyepteruleten el6fordula ertekes
novenyeket hatterbe szoritjak. Ezeket OsszefoglalOan a gyep gyomnovenyeinek
nevezzuk (Barcsak Os mtsai. 1978).
Hazankban atIagosan 34%-os a gyepek gyomboritottsaga. A gyorn kategoria nem feltetienCil csak karos nOvenyeket rejt rnagaban, a fajok karokozasa,
veszelyessege nern egyforma mertekCt. KOIOnbseget kell tenni a takarnnanyozasra bizonyos mertekig alkalmas, jobbara ketszikC gyomosszetevok, valamint
a karos, korOs szaru, szennyez6, szOras es mergezo gyomnbvenyek ktabit
(Haraszti es Bokori, 1963; Haraszti, 1977).
Takarnnanyozas szempontjabOl nnegkOliOnbbiztetjuk az ugynevezett feltetien
es fefteteles gyomokat. A mergez6 es szurcts novenyek (feltetlen gyomok) elien
mincienkeppen vedekezni kell. A merged nOvenyeket ket cscportra oszthatjuk_
Egy reszuk rendszerint csak zold allapotban mergezo, vagyis szenava szaritva
vagy erjesztett formaban tartastva nem veszelyes (pl. glikozida hatoanyagu
fajok). Masik reszuk viszont mar komolyabb gondot okoz, mivel ezek a szaritott
es erjesztett takarmanyokban is megtartjak rnergez6 hatasukat, mint az alkaloidakat tartalmazO nOvenyek (Barcsak es mtsai, 1978). A szCirOs novenyek legnagyobb kartetele, bogy taskes voituk miatt a legelb allatokat, de els6sorban
azok szemet megserthetik, es a tOskes gyornoktal vall5 felelmukben a kairblotillk
,

lava ertekes novenyeket sern fegefik fe. Ezen kivt karosak azert is, inert a
haszhos hOvenyek elol elvonjak a tapanyagot es a vizet, ill. einyomjak azokat
(Barcsak es mtsai, 1978).
Ezzei szemben a felteteles gyonnnOvenyeknek
amelyeket az allatok kisebb mennyisegben sz(vesen iegelnek
rgen kedvezo az asvanylanyag tartalmuk (Kota es rntsai, 1993). Ezen hovenyek kOzott nagyon sofa oLyat talalunk,
amely gyOgyhatassal rendelkezik. ezek a fajok egyreszt hozzajarulnak a
tegelo allatok egeszsegenek megorzesehez, masreszt gy(ljtesi lehetaseget
jelentenek a kulibribaza felhasznalOk (human-es afLatgyOgyaszat) szamara
(Nagy es Vinczeffy, 1995, 1997, 1998).
Minden gazdalkodonak fontos, hogy ismerle a sa_Ot gyepteruleten eVordulo veszOlyes vagy ertekes fajokat. A gyomnovenyek felterkepezese es esetleges hatasuk, valamint okolOgai igenyeik ismerele szamos Contos informaciot
szolgaltat, amely segitseget nyOjt a nnegfelelO gyornirtasi es gyornszabalyozasL
eijaras kivalasztasaban es alkalmazasaban (Szernan, 1990, 1991, 1994-95;
1997).
Munkrik saran dt elter6 adottsagc14 — rat vagy (ege(o (iasznos((asd
gyepterilet noveryszociologlai felvetelezeset es az adatok feldolgozasat yegeztA el, abbail a szempontbOiklindulva, hogy milyen erteket kepviselnek, iiletye milyen veszelyt jelentenek az egyes fajok, a takarrnanyt fogyasztO al[at szamara.

ANYAG ES MODSZER
A OnolOgiai-felvetelezeseket a Bafazs-fefe (1949) kvadratmodszerrel yegeztuk, a legnagyobb termesreszesedest ado elso nOvedek idejen. A vizsgalat
saran az aclott gyepes terUlet ktilbnbOz6 pontjain 2x2 meteres kvadrat terOleteket jefoltunk ki. Fontos, hogy a kqeOlt terCifetek egyforrna nagyok (egyenek, es a kijeliiles veletlenszera legyen. A lefektetett negyzeten beLUI pontos
minOsegi es mennyisegi elennzest vegeztOnk. A minosegi, kvalitativ elemzes
sar-an bsszeallitottuk a berme elotordul6 fajok pontos es teljes nevsorat 1:tgy.
bogy abbe az elsz6radt, a termesben tevi5 es a csirantivenyek is befeker0(fenek. A rnasodik feladat a mennyisegi, kvantitativ elemzes. A kvadraton beIDI az
egyes fajokat az aftakik eitoglatt terulet nag saga szerint becses alaplan osziiityortuk. A kvadraton beli l eloforclul6 egy-egy faj asszes egyedei altai igenybe
vett ter filet nagysagat a boritasi, dominancia-ertekkei (DB) fejezz(lk ki. A dorni:.nancia &Ink aranyos azza[ a terulettel, melyet az egyes nOvenyfaj igenybe vest
Ada en bearnyekolni kepes), tehat beboril. A gyepes teralet boritottsaganak (b)
„sitiarnitasanal figye[embe kell venni az osszes DB es a maximalis DB erteket,
..;leTti 32 iehet.
A teriletek tovabbi jellemzesehez a Borhicii-feie (1993) OkolOgiai mutatakat
.hasznaltuk fel. Borhidi elkeszitette, a hazankban vadon vagy elvadurtan feulelAiet5 2500 nOvenyfaj arialanos tarsulastani, viselkedesi tipus-beosztasat,
.10111't relativ okologiai indikator mutatoszarrat, het killOnbOzO Okologial tenyezd
Gvcretkozasaban. Ez a mutatoszam rendszer azonos feLepites0 a Kozep- es
110yugat EurOpaban 1974. ota haszndiatos aenberg-fdle dkokiig?ai mutatdkka?.
t.

telvOtelezOseket az alabbi teraleteken vegeztuk el:
Marianosztran, egy donnbvideki legelOn amely a. BbrzsOnyben, a Bbrzsonyi
kismedencekben talalhat6. Eghajlata mersekelten hOvos (evi kOzephomerseklet
8,9 °C), mersekelten nedves (csapadek mennyisege 650-700 mm). Talaja lejtbibszbn es tormeleken kepzbdOtt, agyagbernosadasos, barna erdbtalaj.
PerdcsOnyben, egy •poly menti dombvideki terUlet ret hasznositasLII volgyi
reszen, ahol az elsO nOvedeket kaszaljak, a tobbit legeltetik. A gyepterulet a
BorzsOnyi peremhegysegben talalhato. Eghajlata mersekelten hOvos (evi kbzephOmerseklet 8,5-9,5 c'C) mersekelten nedves (600-700 mm evente). A talaj
agyagos valyog osszetetelO, gyengen erocialt barnafbld,
.Cegieden, egy mely fekvesU, zsombekosodo legelbn, ami az Aifbid DunaTisza kbzi sikvideken, a Pilis-afpari homokhaton talalhatO. Eghajlata atrnenetet
kepez a rnersekelten rneleg es a meleg, szaraz jelleg kozlitt (evi kozephOnnerseklet 10,3 c'C, evi csapadek mennyiseg 530-540 mm). Talaja gyenge term&
kenysegO humuszos hornok.
Melykaton, egy 17 ha nagysagu kaszalOn, amely az AlfoId Bacskai sikvideken helyezkedik el. Eghajlata meleg (evi kozephOrnerseklet 10,6 CC), mersekelten szaraz (a csaoaciek evi mennyisege 580-610 mm). Talaja loszOs alapkbzeten kepzbdott homokos valyog.
,.lakotpusztan, egy legelon, amely ,NOgracl megyeben, a KOzponti-cserhatban talalhato. Eghajlata mersekelten havOs (evi kozephomerseklet 9 cC), mersokelten nedves (evi csapadek-mennyiseg 600-620 mm). Talaja, Ramann-fete,
barna erdotalaj.
,

EREDMENYEK
A novenyallornany felvOteiezeseket elvegezve, a legnagyobb takarrnanyerteket kepvisela pazsinvek es pillangosok, valamint az egyeb novenyfajok
tekinteteben a kovetkezO informacialkat kaptuk a gyepterOletekrol:
1. Marianosztra: A legelbn a novenyallornany szinte zart gyepet alkot, a boritas 97%-os (2. tablazat), amit nagy reszben a felszaraz, szaraz termohelyek
szarazsagtOrb nOvenyei alkotnak. Tapanyaggal kevesbe ellatott terUlet, arni a
szubmezotrof es az ert5sen ttpanyagszegeny talajokra jellemzo fajok nagyarany0 jelenleteben mutatkozik rreg.
A terOlet vezernbvenyei koze (1. tabLjzat) a Poa pratensis (reti perje, elstirend6 pazsit-N), Bromus inerrnis (magyar rozsnok, elsorendti pazsitfO) es az
Achillea colina (mezei ciokafark, fenyerzekenyseget okozo nth/Orly) tartozik.
Az elsorend6 pazsittvek a terOlet harmadat foglaljak el (33,13%), ez meg
felet sem eri el az idealis aranynak. A pillangosok mennyisege is nagyon alacsony (1%), szinte csak nyomokban forduinak el45.
A gyepteruieten az egyeb ketszikCiek kOzal a mergezo nOvenyek nagy faiszamban fordurnak eli5 es boritasuk is jelenti5s, 25% ( 1. tablazat), ennek Olen&
re megsem jelentenek komoly problornat, mivel csak egy olyan fa] van kortOk,
amely kizarblagos mergezo noveny es gyagyhatassal nem rendelkezik.

tat:Aza!
A vizsgait gyepeR asszetetele as els6 faribv€dekberi (boritasi %)

ElsOrend 0 paz5itgivek(1)
Eryrnus repeus (tarackbilza)

Agrostis stotonifera (tarackosiippar).
Alopocurus praterisis (reti eosetpazsil)
Bromus tnerrnie (rnagyar rozsnok)
Cyaolloo dactyon (osillagpazsit)
paciy(is glomerata (csornas ebfr)
Festuca arurerraPea (rgdkgpc_i csenkesz}
Festuoa watensis (reti csenkesz)
PoNeum praterrse (reti komocsin)
Foa paluslr;s (rnoc.sari perie)
Poa pratensis {red berle)

Poa rfiviaks (sovany berL9)
Ma'sodrenda pazsitriivek(2)
Fesroca pseudovira (vereshadra.g csehkesz)
Festuca sulGal'a (ba[6.zcl6.1t csenkesz)
HarrnadigndC; p4zsitfOvek(3)
Bromus arverrses (mezei rozsnok)
Brormds monis (pupa rozsnok)
Catamagostrs arundinacea tierdei nadtibban)
Desoampsia gaespito.$a yepes sedbilza)
eiseirendiu pillangosok(4)
Lotus cornioaatus (szarvaskerep)
Medicago lopuYrra (komlos lucerna)
.
Tar•ohurn rearms Vet's& here)
Egygt ketszikOek(5)
Achinea conina (rhezei cickafark)
Agrimonia eupaioria (k6zdri$d-ae5 peld`Ci)
.4./Lrga penevensis (1.t6zanseges infLi)
Cardaus nutans (bakolo bogancs)
Carex diStans (rgrtisS)
Ceniaarea sadierrana (budai irnola.)
Cichorium en±ybus (mezei kalang;.
CirSiaell arvense (rnezei acct)
Corvoivubs arvens.is (aprO szulak)
Coronfila varia (tarka koronafCirt)
Crepes bierois (reti zorgofC.i)
°micas carota (vac murok)
Dipsacus iacintalus (hejaka mAcsonya)
&Mum vulgar& (terjoke kigyoSziSz)
Eryngium carnpes.tre (mezei iri NO)
Fragaria viddis (csattogo szamOca)
Gailurn giauca (szilirke galaj)
F-fieraic.rtr pflosei'la (ez(istas holgyrna.!)
Hypertum perfOralum (Iyuk2SIevel0 arbancfC2)
Larms loberosus (inogyoros lednek)
Leoniodon hispidus (kozanseges oroszlanfog)
Liraria vbtraris (1K..5z6nseges gyuOvAnyf0)
Matricaila irrodore (ebszAkfC0
Melandrium a+bum (feh6r rriecsvuag)
Flaring° fanceolata (landzsas Utifb .)
Piarrtago vissirna {ragas Ii!ifii)
Poinoraum persicario (barackteveiikeseruftli)
poontifla arenarla (homoki oirrspo;
Pvtentna argergeo (ezCntos IDimpo::
irnpFneh'a saxtfraga (hasznos f6Iditamjen)
RarminClikiS ace r (rOti bog]arka,)
Ramincu.lus polyanthemos (sokviragu boglarka)
fturrtgx ..,.-,.rispus (t Bros 4r4Jm)
Sakria nerreprosa (1igeti zsalya)
Sterrbrium scwhia (sebtorraszto zsombor)
rafaxgcurrt4•3.fficiria.ee (r,longyo!a pitypang)
17-r.7r-r-..:is praecox (k:',rai kakukk‘iii)
•-__ __ .
at. a.s osszesen(6)

.

Wrianosztra
2,18
12,60
1,56
1.56
0,94
0.94
1 2 : 50
•.

IDerocsny
5.25
-f
31,25
3,13
3,13
9,35
1.56

Jakotbuszta
1,56
1 : 56
-

NVykC:!
9,39
6.25

Cggled

2,73

25,05

9,38
18,75

!,88
-

-

48,52
-

31.25

-

0,63
0,31
0,94
-

-

-

-

25,00

0,94
-

18,75

4,28
0.80

-

3,13

20,31
1,56
0,63
7 : 8;
0,94
0,94
-

1,10
0,86
C-,40
0,72
1.94
7,83
0,31
0,86

4.70

-

3,12
-

-

0,63
2,19
0 : 94
2,19
0,63
0.63
0,63
0,63
0.53
1,09
-

1,56
6,25
0,63
3,13

0,94
0,40
-

1,56
-

-

-

-

3,13

__

0,50

3.13

85,00

84,2',

84.6D

0.31
3.75
0 : 63
-__
_ ..
57.0.7.?

3,13
5,25
-

-

-

,6ne obse..-ved grasslands rcrx.eth ,
phyrary
grasses(1). 2nd class vasses 1 2). 3rd class gras- ses(3).1V.:-..,lass legu•nes(4.
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-

-

-

-

.
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-
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,
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tota:

2. tablazat
A fontosabb gyepalkato niivenycsoportok borftasi szazaleka

Elsi5rendQ Ozsitfavek(1)
M6sodrencf0 pazsitfuvek(2)
Harrnadrena p6zsitfOvek(3)
Esa.sendiu ptangosok(4)
FeltOteres gyornok(5)
Feltetlen gyomok(6)
Boritas osszesen 7)

Marianosztra Perocsen
33,13
54,69
6,25
0,00
0,00
2,50
0,93
I
18,75
31,56
0,00
27,81
11,56
97,18
85,00

Jakot•uszta
5,38
48,52
0,00
5,07
16,33
0,78
84 ,
,

Mel 1.(LJt
40,83
31,25
0,00
0,94
5,47
8,36
86,48

Ceiled
37,50
0,00
25,00
3,13
31,25
7,81
82,81

TabSe 2,: The cover percentage of the most importand grass
1st class grass(1), 2nd crass Bras (2), 3rd class grass(3), 1st crass legurnes(4), relative weeds(5),
absolute weeds(6), total cover(7)

Ez a Coronilia varia (tarka koronafurt), de boritasa meg az 1%-ot sem erl

el, igy nem jelent komoly veszelyt. Legnagyobb boritasban (20,3%) az Achillea
(mezei cickafark) kepviseli a csoportot, amely nem tul nagy rnennyisegben a jó beltartalmi Orteke (nyersfeherje: 194,6 9/kg; NEm: 5,22 MJ6kg sz.a.)
(Kota es rntsai, 1993) es gyogyhatasa rniatt kedvezo, izletesseget jal befolyasol6 (K/spat, 1993) ketszik[3. Nagyobb mennyisegben viszont fotoszenzibilizalO
hatasu - a pigmentrnentes bbrfelaletek gyufladasat okozza, elsOsorban juhokra veszelyes -, sot idegrendszeri 63 ernesztOrendszeri tOneteket vetelest is
okozhat (Haraszti, 1977). Ez a 20%-os boritottsag meg megengedheto lenne,
lea egyeb leveles ketszikLi nem lenne jelen. A tovabbi elterjedes ellen mindenkeppen vOdekeznikell.
A szurbs novenyek jelenlete csekely (Eryngiarn campestre (mezei iringO)
2,19%, Carclus nutans (bOkolo bogancs) 0,63%).
A harmadrendLi pazsitfOvek kozur 3 faj szerepel a teruleten, de boritasuk
osszesen csak 2,5%, nem zavarjak a legeltetest.
KOvetkeztetesek e kezefesi javasiatok: Az er-tekes osszeteveik aranya
csekely. Az ersorendu pazsitfUvek a terulet 1/3-at foglaliak csak el, trig az ertekes pillangasok csak nyornokban fordulnak elo. A gyomnOvenyek arnya vlszont nagy, kOzel 60%, de a karos, veszelyes fajok merteke nern jelertbs. Az
ertekes gyepOsszetevOk visszaszorulasat es a gyornnOveryek nagyfoku elterjedeset valOszinaleg a kedvezotlen adottsagok (szarazsag, tapanyagszegenys g
;11. a nern megfelelo legelogazdalkodas, a tapanyag utanpOtlas hianya okozza.
A gyeposszetetel javitasat gyornirtO kaszalasokkal, tapanyag utanpOtlassal
erhetjuk el (Baresak es Kertesz 1986).
gyep boritottsaga 85%-os (7. tablazat) NOvenytarsulasat
2. Perijcseny:
vizsgalva megallapithatO, hogy alapvetaen az Ode 'es felude termOnelyek navenyeinek elOfordulasa jellemzo, a talaj vizgazdalkodasa ill_ a mersekelten nedves
eghajlat kbvetkezteben. A talaj tapanyag-ellatottsaga is kedvezo, mert elsosor-ban a tapanyagban gazdag es a mersekelten gazdag helyeket kedvelb fajok
fordulnak elti. A terDlet vezernOvenye a Festuca pratensis (rig cFonkesz, elsdrendC.1 pazsitfa) es a Trifoliurn repens (feher here, elsOrendli pillangos). A nOvenyallomany Osszetetele kedvezd. Az elsorenthj pazsinvek a terWet tObb,

mint felet elfoglaljak es a pillangosok aranya is majdnenn eleri az idealisnak
tartott 2p%-at.
A mergeth ketszik0 nOvenyeket ket faj kepviseli a teruleten, boritasuk nem
jelenti5s, nnindOssze 4,6% (1. tabfazat). Az Achillea
(mezei oickafark)
gyOgynOvenykent is ismert es a mar fentebb emlitett okokbOi jelentos fa]. Mivel
a terOleter eihanyagolhatO boritasban (1,56%) van jelen, igy ebben az esetben
rem sorolhato a karos gyornno_venyek kOze. Gyogyhatassal nem rendelkezo
mergezo nOveny a Ranunculus aver (reti boglarka), de csak kis menryisegben
van jelen (3.13%). Ezen a terOleten efOfordulasa rem jelent nagyobb veszelyt,
mivel ez a gyep ret hasznositasU es a boglarka fajok csak zolden mergezoek,
szaritott ailapotban rnergezO hatasuk jelentosen lecsbkken iki. megszanik.
A szUros ketsziku novenyek boritasa szarnottevObb. Jelentas aranyban a
Cirsium arvense (mezei acct) fordul elo (6,25%) igy a legeltetest zavarja. A
Dipsacus laciniatus (hejakCIt macsonya) ellenber csak nyomokban taialhatO a
reten.
Kavetkeztetesek es kezelesi javaslatok: A nOveny-tarsulast alkota lajok
aranya igen kedvezb a takarmany ellatast tekintve, A gyomrovenyek menryisege keves. A mergezo novenyek a helyes hasznositas : kis boritas es a jelento
ertekes gyepOsszetevok miatt nem jeientenek veszelyt. Nagyobb gordoi a surds nOv6nyek okoznak, s mivel a teruieten a masodik novecleket juhokkal iegeltetik, igy a karos hatasuk meg inkabb kifejezodik, mivel a
gyapjatan is kart tehetnek. A vedekezesre ezert szukseg van, ami gyomirta
kaszalasokkai, HI, a nyar folyaman vegzett, egyszeri vegyszerezessel thrtenhet.

Jakotpuszta: A tegela 84.21%-os boritottsag (2. tW)Lazat). Ni5veryallomanyat nagy reszber a felszaraz, szarazsagtbro novenyek alkotjak. Tapanyagszegeny terDlet, ami a szubmezotrOf, mersekeiten oligotrOf taiajokra jellemzo
fajok nagyarany6 jelerieteber mutatkozik meg. A terulet vezernovenye a
Festuca pseudovina (veresracIrag csenkesz, masodrenn pazsitfU). Az eistrendb pazsitfiivek a terOiet igen csekely reszet boil .* (5,45%). Erne]Iett a pitangiisok rnernyisege is keves (5,08%),
A gyepteruleten, a feiteteles gyomok nagy lajszamban (11 faj) forduirak
elo (1, tablazat). 16,33%-os borltasuk viszont nem jelenti a legelb ertekenek
csokkeneset, sot ilyen mennyisegben ertekesebbe, izletesebbe teszik a takermaryt a lege16 ailatok szarnara. A betegseget okoz6 gyomok kelz01 ez Achillea
collina (mezei cickafark) jelenik meg ernlitesre meltO mennyisegben (7,2%). A
szUros gyomokat pedig a Prunus spinosa (kokeny) kepviseli,
kovetkeztetesek es kezelesi javaslatok: A legelon az elsarendC pazsitfCivek
nagyon kis rnennyisegben jelennek meg. HelyUket a masodrerciu Festuca
pseudovina (veresnadrag csenkesz) foglalja el, es csokkenti ezzel a gyepterulet
erteket. Ennek a kis termOkepessegu pazsitfCinek a visszaszoritasat helyes
yepgazdalkoclassal, tapanyag utanpatfaSsal erhetjuk el. A feltefien gyomnov6nyek mennyisege nern szarnottev6, igy nem okoz problernat az allatok legelte. tbsekor. A telteteles gyomok nagy ta)szamban, viszont kis. boritassai )elennek
meg a legoien. igy javitjak arnak asvaryianyag tartalmat, izletesseget.
4. AfilelykOt: A terDlet borftasa 84,6% (2. tablazat), Legnagyobb aranyban
szarazsagt6n5 fajok vannak jeien. de a mersekeiter szaraz eghajlat miatt
termohelyek rOvenyei is megtalalhatok. Vezembvenye a Festuca

Emeirett az elsorendu pa.,alcata (barazdaft osenkesz, rnasodrend0
zstfUvek mennyisege is eleg sok, 40%. Elofordura faj a Poa pratensis (reti perje), Elyrnus repeus (tarackbOza) es a Cynodon dactylon (csillagpazsit). PiiranyOsviraOak csak nyomokban fondulnak elo, ami kedvezotlen a gyep OsszetOteiet
A gyornnovi§nYek kOze sorolt fajok kozott tbbb is alkalmas takarmanyozasra, kis boritasban (1. tablazat), igy p1. a Plantago (jtif0), Taraxacum (pitypang),
Ajuga fajok. A mergezO nOvenyek boritasa nem jelentOs (8,36%). Legnagyobb
mennyisegben az Achiliea colfina (mezei cickafark) (4%) fordui elo. De ez az
ertek nem rontja, inkabb kedvezaen befoly6solja a gyep osszettelet. A
Ranunculus poiyanthemos '1300Az) e\ttucciu%sz gem je)ent ve szelYt, rrOvel a terdetet kaszallikent hasznositjak, igy az elveszti karos hatasat.
Az Euphorbia seguieriana (pusztai kutyatej) (mergez6 hatasat szenakent is
megbrzi, de mennYisege a takarrnanyban nem sok (2,73%).Tovabbi terjeciesOt
mindenkeppen meg kell akadalyOzni.
KavetkezteMsek es kezeiesi javasiatok: Ez a terOlet aprocsenkeszes ve71- neiNin\j€1g-ye.pt,tTsus, HeAyes gllePgazda'Acodsz‘, kttp .ar))ivg ITIpM)ass&
fefOivetesser segithetjUk az elsorendO pazsinvek elterjedeset, de a nyari csapadekhiany miatt nagymertek0 valtozas nem Arhato. A gyomnbvenyek aranya
nem haladja meg a megengednetO merteket. A rnergezo novenyek boritasa
kiosi, ill, a kaszaOsos hasznosit6s kOvetkezteben egy resze elveszti mergez6
hatasat. Egyeduli veszOlyforrast az Euphorbia seguieriana (pusztai kutyatej)
jet nt, irney event
'./evszial'el€%s0 ke\v&g2-6se a masod
idejere essen) vecleKezhetClnk. Bár jeienleg csekery
novedek, a sarj6 ---jOlius
borftasban taialhath a teriljeten, megjelenesevel felhivja a figyelrnet a tapanyaghianyra, mivel ez a rtveny nem szereti a tapanyagokban (elsosorban N)
gazdag teruleteket.
5. Cegied: P1/4 nOF\feave$Kke‘ 1 or t tt r sz nag‘is+Da Wk,W 2`it
laUazat).
mely fekvesbOl adOdOan, a nedvessegjeizo, valOmint az Ode tertiletek nOvenyei
dorrina[nak- A terOlet vezernovenye a Poa pratensis (reti per-j$, elsorenda bazsitf(j) es a Descampsia caespitosa (gyepes secibuza) (harmadrendd pazsitf6).
Utabbi boritasa jelentbs, az asses faj kozUE a regnagyobb (25%). Takarmany6rteke nines. Jelenlete karos azaita[, hog y elfoglalja a helyet a tobbi, az allatok
szarci Ta eftel es #a ek6‘. ‘Arsijs ti:kozakcs vorn\s& rnukaVi- TAangitiso)k
jeieniete sern szmottevO: mindossze 3,125%-ban boritjak a terOletet. Ezert ex
a regela nem sororhata az erteke terUletek koze, hiszen negyeciet gyomfLi adja.
A feltet[en gyomnovenyek aranya 7,81% (1. tablazat). A terLdeten szuras
gyOMOk nem talalhatak, igy ezt gyomkategOrOt csupan a mergez5 novenyeK
aiKotjak. Ezek kozUl ket faj taralhata a [egeion. A Ranunculus acer (reti bogiarka) boTitAsa eentrtis k8,25%), s eMoydu\t.sa ez,&\ a 'mtcAen
leOeiteteskor mergezo hatasa ervenyes01. Merrette csak nyomokban fordul eio
polygonum persicaria (baracklev6I0 keserCif(j).
A felteteles gyornnOvenyek mennyisOge a gyepen igen sok, 31,25%. EnDescharnpsta
nek legnagyobb reszet a gyoroszamba mend pazsitfdfele,
caespitosa teszi Iii (25 13 0). Takarrnanyerteke ninCs, 'e'en Fete kanDs azaltal, hogy
eogal\a a teculetet az ftekes taL oV, e1 1.

Kovetkeztetesek es kezefesi favasiatok: A tarsulasra a fokozatos leromlas
jellemzo. Ezt mutatja a Deschampsia caespitosa (gyepes sOelbuza) a terOlet
25%-at kitevo elterjedese, kiszoritva ezaltal az ertekes fUveket es pilla ngosokat_
A rnergezb fajok (Ranuncollis wet, rOti boOrka) eibforcidasa is komoiy yeszelyt jelent, eisbsorban a legelteteses hasznosits, es a keves ertekes takarmanyt ado faj miatt. A ter - Wet adottsagaibal kovetkezben a gyornnovenyek elien
erecirnenyesen vizrendezessel veciekezhetunk, de az igen nagy arany6 ertektelen fufele jelenlete miatt ebben az esetben mar erdernesebb gyepfelCIjitast
vegeznl. Megoldaskent szerepelhet itt is a legeltetosi mod megvaltortatasa.
Jones An9Jiaban eThanyagolt JegeJokbri vegzett vizsga)alckat. A 9yep fa cegJedihez hasonlOan) fokent ertektelen pazsitfiivekbbl es Ranunculus aver-b61 (reti
boglarka) alit. Kis€rletei eredmenyekent mar a rrasodik ev vegere jelenti5sen
javult a gyep Osszetetele (elsorendu pazsitfuvek es pillangosok mennyisege
nbtt, az ertektelen egy- es ketszikLieke csbkkent) Mindezt NPK alaptragyazassal es reszleges szakaszos legeltatessei erte el (Jones, 1933).
Osszegezve az of terulet elemzeset, megallapithata i hogy a perdcsenyi ret
a legertekesebb, mivek itt a legnagyobb az elsOrendu pazsitfOvek es a pillang6sok aranya. Legrosszabb rrin'asega a cegfedi fegeio, ahol a nagyarany0 ertektelen gyepOsszetevok miatt a gyepfeltOres ill. Oj gyebtelepites gondolataval is
toglalkozni kell.
Mergezt5 nOvenyek nern talallatOk nagy szrnban a vizsgjJ1 teiMateken,
legtobb faj gyOgyhatassal is rendelkezik, valamint a megfelelb hasznositas
vetkezteben veszelyessege csOkken. Kiveteit kbpez ebben az esetben is a
ceglediterillet, ahol a mergezb ntivenyek valbdi veszelyforrast jelentenek.
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