BiokultOro 2007/6

BIOFO ES LEGELTETE (1)
A 4e16f15 az allatok legtermeszetesebb es legolcsObb tomegtakarmanya. A biotermeszteshe wont teruletek
'dent& reszegyep r .ami indokolia,
hogy foglalkozzunk vole.
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A biogyep-tennesztes nehany solatossago
A gyepek talaja, a talaj minOsege tehat az
aranykorona ertek (gyepek atlagosan
10 AK) szerinti minositest adja, es ez
alapjan megallapithatO, hogy a legelok
nagy resze olyan teriileten maradt meg,
ahol igen gyenge min6sega talajrol beszelhetiink, amelyek szantofoldi naiveiesre nem alkalmasak. Javitasuk nem
ayaniott, de biogyepkent a 0,5 t/ha szena, illetve 2 t/ha zoldfu termest ado teriileten legeltetest vegezhettink.
A gyenge minOsegii aprOcsenkeszes
gyepek 1,5 t/ha szenatermest (6 t/ha
zold) adnak, melyek az okologiai gazdalkodasban engedelyezett anyagokkal kezelve akar 2,5 t /ha szena (10 t/ha
zold) termest is adhatnak. Ugyanakkor
a kozepes es j6 min6segan
. ek mondott
talajok 2,5 t/ha szenatermest (10 t/ha
zold), jelenlegi biofiivet adnak, melyek
novelese t/ha szenatermesre
(14-18 t/ha zold) is javithato. A biogyepek okologiai ertekelese soran tehat a
gyepek talaja az egyik jelentos termest
rneghatarozo tenyezo. Ezeket a helyi
kortilmenyekhez alkalmazkodva, megfele16 okologiai gazdalkodasi mOdszerekkel jelent6sen novelhetjak. Amenynyiben erre nincs mod, a rneglev6 gyeptennessel kell biogyepkent gazdalkodni.
A rnasik fontos termest alakft6 okologiai tenyez6 a viz. Magyarorszagon mindenkeppen arra kell szarnitani, hogy a
nyAri melegben, a kanikulai idoszakban,
vizhiany kovetkezteben a gyepek Idsillnek. Egyebkent is eves atlagban naponta
3 mm viz igenye van az atlagos gyepnek,
ami a nyari idoszakban ennek duplaja, 6
mm/nap vizmennyiseget is jelenthet. Ha
ontozesi lehetoseg nincs, alckor a vizpotlast nem tudjuk jelentOsen befolyasolni,
ezert kell a termeszetes csapaclekkaI jO1
gazdalkodni.
A biogyep gazdalkodO szakembertol
Rime). okologiai tenyez6 lehet a_gazdasjos _ tApanya_geiatas, els6sorban a
gyepekre szukseges N-tartalmil hatoanyagok biztositasa. A gyep tapanyaga
els6sorban a N, hiszen mind a legel6kon,
mind a kaszalOkon a gyepnovenyek
zold reszenek terrnesztesere es hasznositasara keriil sor, ami f6leg N tapanyaggal alakithatO ki.

Telepitett biolegel6 a Hortobagyon
A yanieszetvedelmi gyepek a gyepgaidabdaS Cs biogyep gazdalkodas
egyik tenliletet jelentik, amelyek takarrnanyerteke is figyelembe vehetti, de itt
elseidleges feladat a termeszetvedelem,
a ktilonbozo gyepnoveny fajok, a vedett
novenyek es az ezeken a teriileteken
rnegtalalhato termeszetvedelmet igeny16 kfilonboz6 allatfajok megorzese, yedelme, sot megfele16 feszke16- es elohelyenek biztositasa.
A to anya azdatkodasi elvek es alkalmazan 6 maszerek kidolgozisanal

az okonOrniai (gazdasagossagi) szempontokat vettuk figyelembe, es az -Lin.
„godolloyi tapanyag gazdalkodasi eljaras" alkalmazasSt javasoljuk. Ezek szerint a gyepek Allan& koltsegei (melioracio, vizrendezes stb.) a gyep alaptermeset tobb evre meghatarozzak es evente
rendszeresd adjak. Az evenkenti raforditott valtoz6 koltsegek pedig — ez leszilkithet6 a N tragyazasra — a gyep termestobbletet hatarozzak meg.
Kiserleti eredmenyeink, valamint
tobb szaz hazai es kiilfoldi kiserleti
eredmeny es gyakorlati ismeret alapjan
kialakitottuk, hogy 1 kg nitrogen hatoanyagtol atlagosan 100 kg zold termestobblet novekedesre lehet szarnitani, kozepes tapanyag ellatotts'agil talajainkon.
Ezert a biogyep tervezes soran a termeszetes termeshozam es a tobblet kozotti
kiilonbsegre adagolva tartjuk ceIszeriinek megallapitani a kijuttatandO N
mennyiseget. Minden 100 kg (1 q) zoldtobbletre 1 kg N hatOanyagot adagoljunk (termeszetesen az okolOgiai gazdalkod6sban engedelyezett tragyak es
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egyeb tragyazo valamint talajjavItO
szerek phetnek csak szamitasba0.
A gyep gyokerzetenek dontO tobbsege .
a ta- laj fels6-40-etngeben helyezkedik el, es evenkent nagy mennyiseg6
cellulOzban gazdag gyokermaradvany
jut a talajba. A novenyi maradvanyok
elbontasat a cellulaabontO bakteriumok
vegzik. Ahhoz, hogy a cellulozbonto
bakteriumok az elhalt gyokermaradvanyokban Tel/6 taplalOanyagot feltarjak,
nitrogenre van sziiksegiik. Ha keves a
nitrogen, a bakteriumok celluletzbonto
tevekenysege elmarad, az elhalt gyokerzet a feltalajban felszaporodva, nemezszer6 reteget kepez. Megfele16 N-ellatas
eseten a feltarodo gyokermaradvanyokbol szarmazo tapanyagokat a gyep novenyzete hasznositani tudja. Ez a magyarazata annak, hogy a gyepnovenyzet
normalis fejlodesehez Ienyegesen kevesebb foszforra es kaliumra van szukseg,
mint a betakaritott termesmennyiseg
alapjan elmeletileg szamitott ertek.
A gyepek tragyazasanak sajaossagakent kell tekinteniink, hogy a novenyzetet szalastakarmanykent, vegetativ reszeiert termesztjuk. Ez a telly
alapvetoen hatarozza meg a szeba johet6 tapanyagfelesegeket, azaz els6sorban azt, hogy a tapanyagelldtas soran a vegetativ novenyi reszek fej16cleset segito nitrogennek &into jelentosege van.
Osszessegeben az ismertetett tenyezok
figyelembe vetelevel kell a biotragyazas
modjat, a tragyafelesegeket meghatarozni, az egyes tragyafelesegeket ertekelni
es felhasznAlni a gyeptermesztes soran.
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A higtragya a szilard es a higtirtilek
alum nelka tragyajat jelenti, amikor is
vizzel mossuk le az istaIlo padozatarol a
tragyat es megfele16 taroIoban gyajtjOk.
A higtragya a termeles id e'en, teh6t friss
allapotban m 3-enkent 4 kg N-hatOanyagot tartalmaz. De kb. ugyanannyi vizzel
mossuk le a taroloba, vagyis ilyenforman megkezelitoen 1 m3 higtragyaban
2 kg N-re lehet szamitani. A t6rolas saran tovabbi veszteseg is el6fordulhat,
vagyis kiszOraskor m 3-enkent 1-2 kg N
Iesz a higtragydban, ami azt jelenti, hogy
1 ha gyepre 50-100 m3-t celszeni kiszOmi.
Ezt a tell idoszakban hIgitas neIkCil, a
nyAri zold gyepre pedig vizzel kb. dupNara higitott allapotban kell kiszorni.
Telen fagyott terdletre, vagy hara kipermetezni nem lehet, vagyis a vegetaciO§
ido vegen a tel beallta eI6tt rendszerint
2-3 mm-t, es a hOolvadas utan ugyancsak 2-3 mm-t kell a gyepre kiszorni.
A higtragya masik feIet a vegetacins
id6ben elosztva, legeltetesek, illetve kaszalasok utan, vizzel higitva celszerti
adagolni.
A biolegelo egyik szervestragy-a form* lehet a fektetE.s'es tragyazas. A fekteteses tragyazas a malt szazad els6 feleben szeleskortien alkalmazasra kerdlt,
de az utObbi evtizedek soran felhagytak

ezzel. Meg kell allapitani, hogy a deleltetessel es az ejjeli halata'ssal a legel6 tertiletenek egy jelent6s resze szervestragyazassal, az allatok legeIon elhuilajtott tragyajaval jO1 megtragyazhat6. A deleltetessel a delelohelyek 1-2 hetenkenti valtortatasaval, 100 szamosailattal evente
mintegy 10 ha megtragyazhatO. Ezt figy
ceIszerfi kivitelezni, hogy az itatas utAni
pihen6helyeket s6z6 valytival, sozo
szanban, vagy sozo kocsiban elheiyezett
1(695 vagy twalOso adagol6s6val az aliatokat megszoktatjuk, hogy itatas utan a
nyalOsOhoz menjenek. Ezzel az allat
szinte eszre sem veszi, hogy ha a nya16so- nehany 100 m-rel arrebb kerul.
A megtrAgazott teraletet es a legeltetes utani szakaszokat sepniboronaval,
vagy retboronaval szikkadas utan el kell
munlani, vagyis a tragyalepenyeket a hi
koze kell bedolgozni. Ellenkez6 esetben
bujafoltok keletkeznek, ami karos mind
a gyepre, mind pedig a gyep talcarmanyra, mert a bujafolton rat hivet az allatok
nem, vagy nem szivesen legelik. Ez pedig azt is jelenti, hogy a tragya alatt a
gyep kieg, es un. bujafoltos, sea aiatta
Ores tenalet lest, ami terdletkiesest, illetve termeskiesest jelent.
A biogazdalkodasban engedelyezett
N tartalmti tapanyag-pOt16 szerek 60 kg

N/ha kezelesneI, igen kedvez6 termesnovekedest bizonyitottak, mivel a kontrollhoz kepest cluplajara, esetenkent
tobbszorosere noveltek a termest, igy
elofordult, hogy a 11,5 t/ha zoldfti atlagos termeset tobb mint ketszeresere novelle a 21 fele novenynel.
A biogyepek tragyazasanal nagyon
sokretti az engedelyezett szerek kore,
ezeket tigy hasznaljuk, hogy gazdasagosak is legyenek. Els6sorban a lermes tomeget es annak min6seget kell, hogy javitsak az alkaImazott tragyak. Ezert ezUton is szeretnem felhIvni a figyelmet,
hogy a killonboz6 okolOgiai gazdalkodasban engedelyezett szereket csak
rnegfele16 kiserlet utan alkalmazzuk nagyobb terUleten, hogy ne erje a bioterrneszt6 gazdat csal6clas.
A gyepek megfeleI6 mtivelesevel a javitasi munkainak vegzesevel, fogasolassal, hengerezessel, tisztitassal a kiilonbozo tapanyagok hatekonysagat pozitivan befolyasolhatjuk, de ennek az ellenkez6je is igaz. A milveles elhanyagol&saval. a hatekonysag rendszerint csok-ken, vagy el is maradhat. (Folytatjuk)
PROF. DR. BARCSAK ZOLTAN

*A lektor megjegyzese: a kijuttatds so-

rarz
k-c11 Tlenili a tridgyazeisra
vonatkoze jogszahilyokat.
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