Gyepgazthilkothis tr
Falytatiuk a biagyepgazdalkodos isrnerteteset. Most a gyomirtasrof es a fejlesztesi tery kesziteseral it a szerzei. (A szerk.)
Gyomirta.s. A biogyepgazdalkodas soran figyelembe kell venni, bogy milyen
a mfivelesbe vont gyep novenyzetenek
gyomossaga es a mar mtivelt gyepeken
milyen novenyeket tartunk nemkivanatosnak melyek eltavolitasat meg kell
oidani, milyen feltetlen, azaz karos
gyomok fordulnak el6.
Az aprOcsen.keszes gyepteriileteken
vegzett gyommag vizsgalati eredmenyeink szerint a gyepek talajaban es ott
is a felso 10 cm-es retegben igen nagy
rrtennyisegii .gyommag talalhato, a
gyommagvak atlagos mennyisege 10,619,5 ezer db negyzetmeterenkent.
A mechanikai gyomirtas vegzesere a
mialtban a legeltetesi tarsulatok mozgositottak a legeltetd gazdakat, hogy kiilonboz6 kezi gyomirto eszkozokkeI felszerelve a kozos legel6 gyomtalanitasat
vegezzek el. A mechanikai gyomirtast a
biogyepen is fogatos, vagy gepi ffikaszaval lehet megfeleI6en vegrehajtant
A mechanikai gyomirtasnak mind a
kiilterjes legeltetes saran, mind pedig az
intenzfv, ontozeses gyepgazdalkodasnal
van es alkalxnazasa
sztiksegszertl, de be kell tartan a tenneszetvedelmi es alla tv "Eicle1mi el6irdsokat.
A mechanikai gyomirtas celja meg az
is, hogy a legeltetett allatok Altai visszahagyott, ertektelen novenyeket, els6sorbart a kfilOnboz6 gyomfajokat idejeben levagjuk, hogy azok rte tudjanak
magot kotni es tovabbszaporodni. A
gyomirtas soran a kell tavolitani azokat a nem gyornszamba mend eloregedett es magszarat hozO, de takarrnanyozas szenapontjabOl ertektelenebb
novenyeket is, amelyek magot erlelve
tovabbszaporodnak.
Evente ket alkalommal szilkseges a
vagy tisztogato kaszalast

betervezni es elvegezni. Az els6re Junius hOnapban, a masodikra szeptember
hOnapban keriiljon sor. A lelcaszalt novenyeket a terfiletr61 el kell tavolitani.
A dombvideki, meredek hegyoldaiakon elterala gyepjeink fas, cserjes novesii bokrokkal is er6sen fert6zottek. A
bokrok jelenlete altalaban karosnak
mondhato, azonban vannak esetek,
amikor nem szabad megsernmisiteni,
kiirtani 6ket. Az erOziO vedelem szempontjabOl letesitett, vagy ezt a celt szolgalo bokrokat a teriiletr61 helytelen lenne eItavolitani. A csipkebokrokat pedig
annak gyOgyaszati felhasznalasa es
egyeb alkalmazasa szempontjabOl fele16tleniil irtani sem szabad.
A bokrok hagyomanyos irtasa a mechanikai bokorirtas. Ez abban all, hogy
a bokrokat a vegetacios idon
rendszerint a MI honapokban a talaj felszfnen vagy attol melyebben, tehat gyokerestiil ki kell vagni es a teruletr61 el
kell tavolitani. Az igy levagott bokrok
tavasszal rendszerint rajrasarjacinak, de
ezeken a fiatal hajtasokon a legnagyobb
nyari melegben, jiilius-augusztus honapban - a hagyomany szerint a „kutyak neve nap*" juliusi holdtoltekor,
kell a bokorirtast elvegezni. Ezzel a
mOdszerrel tulajdonkeppen ki kell meriteni a bokrokat es az 6sszel meg fijonnan kihajt6, de mar be nem er6 hajtasokat a tel fagya ancragy is tCinkre teszi.
A vizrendezes esjintkkmint kozvetett gyomirtasi modszer, ugyancsak
jelentos, mivel a vizenyOs fekvesti teriileteken el6fordulo gyomnovenyeket az
tin. savanyu fiiveket vizrendezessel
tudjuk rnegsziintetni. Ugyanakkor az
antozes a szarazsigkedvei6, vagy az
aszalyos teriileteken is megmarado
gyomnovenyeket szoritja ki a gyepb61.

A bokrokted megtisztitott gyepen nnagycir tarkak legelnek
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A rendszeres es mertekletes tapanyaggazdalkodas es a gyephasznalat a
gyonmovenyek alakulasat es mennyiseget nagymertekben befolyasolja, tehat a megeloza gyomirtas fogalomkorebe mindazok a gyeptermesztesi es
gyephasznositasi eljarasok beletartoznak, amelyek a gyep novenyzetenek,
szukcesszio viszonyainak alakulasat, a
fajdiverzitast befolyasoIjak. A gyomosodas okainak megsziintetese, tehat
egyben megelozo, kozbetett gyomirtasi
eIjards is. A gyomirtas es bokorirtas
problematikajat mind a legel6hasznositasia, mind pedig a rethasznositasti
gyepeknel valamennyi termest befolyasolo tenyez6 figyelembe vetelevel es
annak celszera alkalmazasaval, komplexen kell kezelni es az igenyeknek
megfelel6en alkalmazni.
Biogyepiejlesztesi terv. Rendszerint
a tell idoszakban tobb evre es a kovetkez6 ev legeltetesi, hasznositasi idenyere kell elkeszfteni. A biogyep-fejlesztesi
tervet a gazdasag, igenyetol Iiiggoen
ket kiindulopont alapjan, vagyis ketfele
fejlesztesi celu iranyzat alapjan, nevezetesen: legeIocentrikus es allatcentrikus gyepfejlesztesi tervet lehet a gazdanak, az iizerneknek kesziteni.
A 1sel6centrikas fejlesztesi tery azt
jelentfThogy a gii-danak megfelelo
nagysagia legelOje van, melynek biogyepgazdalkodasi fejleszteset, hasznositasat iranyozza elo. Ilyenkor fuggetleniil az allatletszamtO1 a legel6 hasznositasat, fejleszteset akaria megoldani. Ehhez a meglev6legel6hiiz kell a megfele16 allatletszamot biztositani.
Az allatcentrikus fejlesztesi tervnel a
gazdasagnak meg van a megfele16 allatletszama es nincs elegend6 takarmanyforrasa, Nevezetesen nincs gyepterillete. Ilyenkor gyeptelepitest is figyelembe kell venni, tehat az allat igenyenek megfelel6en, - ezert allatcentrikus, - kell a gyeptakartnany mennyiseget, illetve a legelo teriiletet
Mindket fejlesztesi alapti tervnel a
kovetkez6 fejezetek kiaiakitasat es kidolgozasat kell figyelembe venni. A fejlesztesi tery elso fejezete az adatfelvetekzes, a masodik a termesztesi terv, a
harmadik a hasznositasi tery es a negyedik bizonyos osszegezes, okonOmiai elemzes, gazdasagossagi szamitas,
hogy megfele16 hatekonysagii volt-e a
biogyep-gazdaIkodas.
BARCSAK ZOLTAN

ivelvizbe keveresevel es az ezt eliiiclez6
taplalek kiiktatasaval szhntethetjiik
meg. Egyedi ilyen hasmenesek eseten,
szaraz szena-, zeolit-etetes, lososkatea-

itatas segithet, de makacs nem szfino
hasmenes eseten mar allatorvosi beavatkozasa is sziikseges lehet. Jol alkalmazhato a homeopatikus orvoslas is a

HulladekpapirbOl

:•

14

tijrahasznositva

kecskegyagyaszatban. Az iikokecskek
produktumai a kivalo etrendi hatasti
tej, hies, a ruhazatnak alkalmas bar, a
disztargyak es hazkordli eszkozok keszitesere alkalmas szarv, es a komposztalasra kivalo tragya szolgal. Ezek kozul a tragya egyertelmtien hasznot hoz
a biogazdasagnak, az allatok alto'
fd, lomb komposztalasa lenyegesen
dragabb lenne allati tragya nelkiili, es a
minoseg is elmaradna. Tiznel tobb allat
tartasa eseten a csalad Altai el6allitott tej
es hds ertekesitese az EU-ban egyediil
nalunk nem megoldott, az idevonatkoz6 legdjabb jogszabalyok gyakorlati alkalmazasa sem latszik. Az iizemszeril
hits es tejtermek bio eloallitasa csak nagyobb allomanyok eseten kifizet6d6,
rdadasul a csaladi feldolgozas kezi
energiaja is hatterbe szorul az fizem
femenergiajahoz kepest.
TERJEKI JOZSEF

