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IOFU ES LEGELTETES (3)
Folytatjuk es egyben befejezzilk sorozatunkat. Az elsiizo
ket szamban a biogyeptermesztes es a biolegelO eltart6
kepessegen5I irtunk. (A szerk.)

of Aire'

adottsagit gazdasag

A vizsgalatha vont gazdasagok htisrnarha
legeloinek (16 legelo) elter6 volt az oko16giai es termesztesi korillmenye, de a legjelIernaibb 5 gazdasagot mutatjuk be.
A szikszoi es a telkibanyai husmarhalege16k viszonylag kedvez6 kbrnyezeti adotfsaOak, altalaban felintenzlv miiveleSa gyepek, ahol a kedvez6 harmatkepzodes pozitivan befoIyasolta a termes mennyiseget es
annak az evi tnegoszlasat. A fancsali Os .
bakt eigypekfltajio dnibvdeki
hilsmarhalegel6k. A mezonagymihalyi gazdasag szikes talaju gyepje sziki csenkeszes
vezernovenyei, kedvezOtlen termest ado
„feltetien" legelok koze tartozik.
A vonatkoza adatokbal rnegailapithat6,
hogy a kalonboz6 komyezeti adottsagii,
javitott lege16kon eitert5 sainrd allat tarthato megbizhatoan. A jobb legelok hektarankent 1-2 kifejlett husmarhat es szapomiatat
tudjuk eltartani, mig a mostohabb korillmenyek kozbtt leva mezonagymihalyi
gyepek 0,5-1 hUstehen es szaporulata eltartasara kepesek.
A fatennes novedekenkenti egyenlotlen
mecoszlasa kiivetkezteben a terrnes egy
jelent6s resze,
foie
'so novedek hasznositasanal .
celszen1 betakaritani, ugyana kor a veg acids idO, illetve a
legeitetesi id6szak vege fele kiegeszit6 takarmanyra vagy legel6r61 keli gondoskodni.
Mindezek az adatok a hivatkozott cibrcin
Icithatok, mivel a vizsgalt legel5ktin 1,8

Horrobagyi
kifejlett •hUsmarha, illetve szaporulata,
vagy tizszer annyi kifejlett juh, esetleg
kecske tarthato el Atlagosan. A bemutatott
mOdszerrel minden biogyep allateltarto
kepessege meghatarozhato. Ha nines lehetoseg tapanyag-, foleg N-bevitelre, akkor a
terrneszetes hozamra kell az allateltarta
kepesseget meghatarozni, ami 0,3-0,5 szamosallat - szarvasmarha, vagy ennek
megfelelo juh - lehet hektaronkent.
Szamos megfigyeles bizonyitja - mind a
termeszetes, mind pedig a telepitett legelokon hogy a legeltetett allatAlIornany
nem minden novenyt (ftlfelet, pillangas
viragtiakat, vagy egyeb novenyeket) legel
egyforman, hanem igen vagy az elteres
legel6kon el6forduIO gyepnovenyeklegeetessege kozott.
lesi sorr
A legel6 gyepnovenyeinek killEinboz6 fej16desi stAdiumaban is jelentosen elter
azok izietessege, de a novenyek oregedeseveI is pozitiv vagy negativ iranyban vaitozik a legelesi sorrend.
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A legeileta szakembereket regen fogiaikortatja a killonlabz6 novenyek kedveitsege, izletessege, vagy az, hogy a legeltetes
saran az alIatok az egyik novenyt miert
szeretik jobban, miert helyezik eloterbe a
rnasikkal szemben. Ez meg abban az esetben is igaz, ha a novenyek azonos feji6desi
stadiunnban vannak, de eiter6 morfolOgidjuk, durvabb, erdesebb leveltik vagy sz5ruk miatt az allatok nem szivesen Iegelik
6ket, vagy azonos min6segii el6fordulas
eseten nnasokat helyeznek elaterbe. Minek
utana sem kemiai mOdszerekkel, sem pedig emberi lzlelessel nem tudjuk megallapitani, hogy melyik noveny mikor es miert
izlik jobban, vagy kevesbe j6I az allatoknak, ezert celszera az alIatokat „megkerdezni", minel objektivebb modszerrel
megallapitani, hogy a kiilanboz6 ftifeleket
milyen sorrendben legelik, azoknak milyen a legeltethet6segiik, legeles szempontjabol milyen az iziik.
A takarmany- es gyepterrneszt6k szempontjabol, de killon6sen a biogyep termesztok kozott sem lehet kozombos, hogy
a megtermelt fiivet az allatok szivesen le- _
gelik e, lathatOan j011akasig fogyasztjak,
vagy pedig 1-2 harapas utan otthagyjak a
szAmukra nem kedvelt, de vegsa esetben is
csak kenyszerb61 legelt novenyallomanyt.
Fontos tehat, 'logy a megtermelt zoidtakarmanyt az allatok kedveljek, szivesen legeljek, hogy mine kevesebb legyen a legeltetesi vagy takannanyozasi veszteseg. Celszeni lenne, ha a telepitesre javasolt
bozo gyepnoveny-fajok ertekelese saran
nem csak a mennyiseget es a beltartalrnat
vennenk figyelembe, hanem annak takarmanyerteket, legeltethet6seget, izet is, tehat alapveto szempont legyen, hogy az
Oat eszi, vagy nem eszi.
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