Biogyeptermesztes
A biogyep-termesztes es -hasznositas az elmalt evekt6I
napjainkig folyamatoson feMrtekeladott hazankban, hiszen egyre tobben szeretnenek tiszta, vegyszermentes
elekniszert fogyasztani. A biogyep-termesztes kutatosaban els5kent az iden elhunyt Baratik Zoltan professzor
art et igen kamoly sikereket, melyek eredmenyeit egyetemi eidadasakan, szakcikkekben, tanacskozasokan is
nem utoise sorban a Biogyep-gazdalkoders cimei konyveben ismertette.
Beve z etes d I sze retnem I eszagezni, hogy a hazai gyepek
mindenat — ahol jo mina's&
g6, ertekes bioternnek allithato elo alkalmasak biogyeptermesztesre.
A bi ogye p-gazda lkod s
nem azt jelenti, hogy terjunk
vissza az evszazadokkal
ezelotti nomad gazdalkodasra, hisz a Zernpleni-hegysegben, a regeci biogyepen is viilanykaram alkalmazasaval legeltetik az Aberdeen-Angus
navendek husmarha Oliornanyt, es a tali szenaszdksegletet nadkep6 csenkeszes
legelOrol kaszalva, hengerbalazva gydjtik assze, amit rossz
idajaras esetere tartalekoinak,

Kozismert, hogy a biogyepen tartott legelo ailatok szervezete edzett, Os egeszseges
utodokat hoznak vilagra, ami
tenyesztesi szempontbol nem
lehet kozambos. Warnenyem szerint az az igazi bingyep, amely kemikaliakban
egyeltalan nem reszesal, a
tapanyag-visszapotias szempontjabol csak szerves anyag
jabet szarnitasba. Ebbol ado&Ian a biogyep termeszteseben els6sorban a szakszer6
gyephasznalat es az okologiai
adottsagok esszerti alkalmazasa teszi lehetave a jó minosegia gyep hiztonsagos, folyamatos termeszteset.
A regeci gyepteralet azon
reszen termelik meg a tali ta-

Aprocsenkeszes gyepen fegef5 has/liar/16k, kOzel a regeci vorhoz

es

-hasznositas

karmanyszaksegletet, ahova
a csapadek a lejtos hegyi tertiletekr61 dsszefolyik, igen
alaposan megaztatja a talajt,
igy a gyep a nyari forrosagban sem szarad ki, ellenkezaleg, Ode, zold marad. Igaz, az
akologiai viszonyok a raged
var lankain kedvez6ek, gyakrabban esik az es6, mint a sik
terdleteken, igy a legela allatoknak kora tavasztol mintegy
240-260 napon keresztul elegenda legel6f6 all rendelkezesukre, sot, a nadkep6 csenkeszes legelo Os az aprocsenke-

A meg koszatation es
else; heteben

szes teruletek estiben, fagyban vagy hOmentes napokon
Wen is legeltetheteik.
Szenatermesztesre a kivalo
boritottsaggat rendeikez6
nadkep6 csenkeszes terffletek
alkalmasak. Regecen oktober
ale* tartent a kaszalas, amikor a szelfavek magpergessel
gazdagitottak a gyep fel6jitasat, besurdsodeset. Ezt a halak betakarltasa utan hdsmarhaval legeltetik, igy az elpergett, jai beerett f6magvakat
legeltetes kozben az altatok
betapossak, tehat a gyep-

a mar balazott nadkepff csenkesz okteiber
fel6jitas (nnagperges) a termeszet es az aiiatok segitsegavel tartenik.
A raged gyepterulet tajvedelmi ki5rzethez tartozik, igy
szigor6 forgatOkiinyv szerint
tartenhet a legeltetes, kaszalas, hogy az 6shonos, a talajban es a talaj felszinen ela 01latallornany es a kalt6 madarak kart ne szenvedjenek.
A regeci hiogyepek nagy
resze par evvel ezel6tt cserjekkel, bokrokkal, gyommal
benott volt, amit szorgalmas
munkaval, mechanikai gyomirtassal, bokorirtassal rendeztek. Ennek oredmenyekent jelenleg mar allatokkal legeltetnek Os szenat is betakaritanak,
DR. KERTESZ ISTVAN
cinvereg egyeremi damns
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