88

GYEPNOVENYZETNIMOSEGE NEHANY TERMOIEELYEN
rasi Julianne — Szake Szitvia
Summary

By virtue of the results of the experiments carried out in the first two years we have
"hand some technological points in both the production and utilisation technology on all
three farms. These were Cyiticat points proven by data from fieid eAperintents an6f
laboratorial observations.
There is a need for further observations in the field of heavy metal contents and
digestibility.
The exact determination of the critical points will be feasible after processing the
results of additional field experiments and the complex analysis of data of the soilplant-animal system.
osszeloglakis

Az elso ket ev eredmenyeibol megAllapithatO, bogy mindharom gazdasagban talaltunk
n6hany olyan termesztis- es hasznositis technologiai pontot, amely kiserleti,
laboratariumi vizsgalati adatokkal alkarnasztva is kritikus pontkent jelolha5 meg.
Res-zletesebb vizsgtaatokra van sziiicseg a neliezfern tartalom s az emeszthetoseg
tertileten. A kritikus pontok egzakt megbatarozasa pedig tovabbi kiserleti eredm6nyek
feldolgozasa es a talaj-n5veny-allat rendszer adatainak egyseges elemz6se, rendszerbe
fogialasa utfin lesz lehetseges.

Bevezetes
A magyar mezogazdasag egyik fontos kerdese, bogy kepes lesz-e jO1 makodo
minaseghiztositasi rendszereket adaptalni es hatekonyan makadtetni_ A gyeptennekek
minaseget alapvet6en befolyasolja a novenyzet milyerlsogc, valamint a tapanyag- es
vizgazdalkodas. A rninosiWst a gyakorlatban a fa, a szena es a szilazs illetve szenfizs
taplalbanyag tartaimanak vizsgalatAval es erzekszervi minositessel vege•zzak.
A imtatasi programunkban tervezett harom esettanulnianyt harom ktilonbozo
tennaelyen gazdalkodo iizemben, kulonbozo gyerptipusok alapuivetelevel keszitjtlk el.
Celunk az volt, bogy az elore megtervezett gyepgazdalkodasi foiyamatabra alapjari
kijelolt 16 kritikus ellenorzesi pont koz-Ulharmat korikret vizsgalatokkal igazoljunk.
Anyag es rnodszer
A mezOgazdasagban alkaimazhato minosegbiztosiltAsi mOdszerek kortil a IIACCP
(Hazard Analysis Critical Control Points) lepeseit kOvettilk a kutatasi programunkbaa.
Elkepzelestink szerint a,z els6 kritikus pont a ni5venyallornany osszetetele, Ennek
elemzesehez novenyszociologiai felvetelezeseket vegeztilnk a Balazs-fele quadrat
mOdszer szerint. A harom gazdasagban Osszesen 9 lcgeloegyseg felvetelezeset vegeztak
el 1998-ban. Ezek kOztil 5 sorolhat6 az aprOcsenkoszes terrneszetes gyepek, 2 az din,
elsorendil, terrrieszetes gyepek, 2 pedig a telepitett gyepek koz6. UtObbi ketton
r6thasznositds folyik, ezek a gyepek a sAendrOi gazdasagban talalhatOk, 1999-ben —a
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koltsogek minirnalizalasa e6ljabol- a vizsgalt legelbegysegek szamat 5-re esokkentettOk.
Az aprOcsenkeszes tarsulasok kOzal kettot, az elsorend(t termeszetes gyepek kOztil egyet
es a telepitett gyepek kozul is egyet elhagyttink, teem foIytattuk a vizsgalatat_ Ezert
dolgozatunkban csak anon iegelOegysegek vizsgalati eredmenyeit elernezznk, amelyelcet
rninclket &then felvetelezttink.
A Ltkarmany minasegere vonatkoz6 vizsgalatok
csak a feheljetartalom es
hArom nehezfem (Cd, Cr, Pb) eredmenyeit kozoijak. Ezek vizsgalati mOdszere Weendei
analizis, ill_ JY24 1CP spektrometerrel SY1 6:1996 szerint.
Eredmenyek
Vizsgalataink soran megaliapitottuk a gycpeken taralhat6 fontoEabb novenycsoportok
boritasi aranyk. Gyepekral leven szO a takarmanyerteket biztositO fajok elsOsorban a
pAzsitfiivek es pillang6syiragu novenyek. A felteteles gyomok kozott nagyon ertekes,
izjavit6, j6 &midi hatasit fajok vannak (KOTA ET AL_ 1995, NAGY-VINCZEFFY
1997, 1998). Ezek tObbsege gyogynoveny. A gyepben esak akkor tekinthetok gyomnak,
ha borItasuk meghaladja a 20 %-ot. Azonban ekkor scm kiirtasukra Kell tirekedni,
hanem csak visszaszoritasukra 20 % ala. A feitetlen gyom fogaima viszont a rninden
kOrnirninyek k?...)zOtt karos, mergezo, vagv szitr6s novenyeket thkata, exert jeltrildtak a
gyepben elkertilenda. A takarmany tninasege szempontjabO1 tehat a gyep
novenyzetefiek osszetetele kritikus pontnak tekintheth. Az 1. tablazatban kozoljuk a
fenti novenycsoportok aranyara vonatkozo atlagadatokat.
A vizsglIt ket ev adatait osszehasolitva megallapithato, bogy a legtobb terilleten a
rhiodik evben riagyobh a gyepek osszboritasa az elOz6 evinel. Ez betudhato az 1998-as
csapadekos evnek es azt kOveto ugyancsak esapadekos telnek. Erre utal a
piilangosviragit novenyek Tnegnovekedett boritdsa is. Kedvezonek itelhet6 ez
tenclencia, mert a j6 takarmanyerteket (j6 minOseget) biztosito pazsitfavek es
pillangosok boritasa ni5tt, ugyanakkor esokkent a boritatlan terulet aranya, ezzel a
gyornosodas veszelye.
A vizsgalt gyegek n5venyallumanyartak osszetetele (boritasi %) az elso
vedk k b
1, lab lazal
Termephely
szarn
Pazsitfti vek
Pillangasvirag(iak
Fella' en omok
Felteteles gyomok
Sayan ya PI vek
B ori Lilian teril let
0 y6 gynovenyck

1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999
74,0 77,6 53,9 40,6 48,4 84,4 74,5 62,5 60,4 59,4
35,9 1,0 1,6 2,9 4,7 4,7 1,6
3,8
1,6 5,1
0
7,5
1,0
13,7
11,7

0,5
9,4
0
11,0
14.6

1,7
25,9
1,3
12,1
14,2

1,1
1,2
19,0 2,7
0
0
3,3 45,6
28,7 11,5

2,5
5,8
0
5,8
13.4

5,1
14,2
0
3,3
54.6

2,2
30,3
0
0,4
58,4

0,5

1,1
25,8
0
0
9,4 12,2
38,3 25,0
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Megjegyzes:

1-3 szimil helyeken aprocsenkeszes termeszetes legeldk vannak
4. szainii helyen elserendik teriaaiszetes tepid talaihato
5. sz a- nal helyen elsorertriti telepitett ret hasznositasii gyep van

Az apreocsenkes2es legelokon (1-3) 40-84% a pazsitfu boritas, ennek doviLt6 rem.
Festuca pseudovina, ikkotii,_.(Z),jegFiLn a feit4teles gyomok aranya az elsO ev
else) novedekeben atlepte a vesze1yesseg hatitrid. Ezeken a legelokl..5n a takarrnany
minasegenek javitasa drdekeben a legeloapolasi munkakat nem szabad elhanyagoird A
ineehanikai gyatnithis krilikus pant a terinesztesi technoidgiciban.

Az elstirendti termer tes gyepeket szabad legeltetessei hasznositiSk Jakotpusztan
(4-es legelo). A noveayzet errs alkalmas, de a feltetlen gyomkenr
kwyweffelekel ni2rogrz iragyazassal ki kenene szoritani a gyepb61. A iegeleik eipalcisa
i11 a, kritikus pant, inert a felieteles gyomok boritasa megkOzelltette ill. 1999-ben
meghaladta a hatarertekct. A 4-es legeli5n a korabbi evekben tapasztalt tallegeitetes
kOvetkezLthen I999 ben mar a faNek visszaszorulasat tapasztaltuk (62 % pazsitrii
boritottsag A legelteiesi lechnolOgia szintgn kritikus pant a takannany rainf5sege
szernp on tj abo}.
teyi.ilet) -melyet Takera hasznositanatA szendroi gazdasag telepitett gyepiai
a hasznos pa- zsitliivek boritottsaga kicsi (60 %), a felteteles gyomoke viszont nagy (25
Iviegfigyeleseink szerint ennek oka az else) novedek tul kdsar kasa.asa es a
hasznositashoz kepest tui sok nitrogen kiinttataga_ Ezell tehat a. terrnesztesi- es
hasznasitilsi technolOgia, kritikus pantjai.
A legellifti tiplalOanyag tartalma

A takarmany naintisdget befolyasolO fehdrje tartalinat kiemelve a 2.tablazatban
elemezzkik. A 4-es jakotpusztai 1ege16 kiugrOan sok feheriet tartalma4. Jakotpusztan a
leg Metes helyteten szervezese okozza ezt, inert even a legel6 egysegen nagyon hosszil
ideig tartOzkodnak a juhok es nagyon sok tragya keral a talajba. Ezt a talajvizsgklatok is
igazoljak. A kiugrOan nagy feherje tartahnat hasznosikis rechn_ologiai hibak okortak
(krifiktts pont).
A gyeptakarmany feherjetartaimanak alakulisa a vingalt teriiieteken
2. taNazat

Felled otartalom (g[kg sz.a.)

Terrnobely
szarna

1999

1998
1
2
3
4
5

Ina us
181,4
146,0
_ 178,8
31.8,9
151,0

'dlius
Nines adat
98,7
72,2
176$
134,0

ina'us
152,6
121,1
104,7
206,1
98,0

j

J ulius

110,4
103,2
70,6
185,4
87,8
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SzembetlinO, hogy az apribesenkeszes legelok (1-3) feherje tartalma nem kisehb a
telepitett ret (5) feherje tarraimanAl_ 1999 jfilinsaban aitalaban tabb tcherjet mertiink,
mint az elaza ev azonos idaszakaban. Ez lehet a nagyobb pillangosviregia-boritotts6z
kovetkezmen ye.
A gyeptakarmany rieheffem tartalma
Celul tfiztiik ki a takarmany rich6zfern -kachnium, kram es glom- tartalmanak
vizsgalatat, mint a termelesi folyamat marker elemeit.
A talajbau admiendtt talaltunk . nehezfemeket, A vizsgalaii helyek kaziil a
jAkj2tpasztai_ legerok ._.(2 es 4) valamint a szendroizA . (5) talaja savas keinhatasn.
nehezfernek felvehetoseget noiveli a talaj savassaga (CSATHO, 1994, KOLES, 1999),
Az 1998-as es 1999-es evekben alert menriyisegek legeloegysegenkenti atlag adatait a
majusi mintavetel Madan a 3. tablazatban mutatjuk be..
A gyepnovenyek kadmiurn tartalma 1998-ban az 1-es torteli lggelon, 1999-ben
J6_kotpuszOn es a szendroi legelon meghaladta a TakarmanykOdexben talalhato
hatherteket, ami 0,5 mg/kg_ Ei' a kadrnium felhalmozds a fuvekne1 meg nem okoz
term6scsakkenest. BINGHAM ET AL 1976-ban alert adatai szerint 10-30 ing/kg sz.a.
Cd-tartalom eseten 10 %-os termesesokkenes niutatkozott a kalOrtbozO ftifajoknal.
SCHROEDER ES BALASSA (1961) kiserletei szerint viszont az allatok mar kis Cdtartalrmi takarmanyok tart6s ettesere is magas vernyomdssal es rovidebb e'lltartammal
reagalnak.
JelentOs mennyisegil kramot merttink valamennyi tertileten. A novenyi eredeu
elelmiszerek ill. takarmanyok Cr-tarlalm a altalaban 0,03 es 1 nigikg kozotti, 1<ves
informaci6uk van arrOl, hogy a nOvenyi Cr tnilyen mennyiseget epitik be szervezetiikbe
az allatok (CSATHO, 1994). A kalcitialt Cr(111)-oxid annyira stahil, felvelietetlen az
allatok em&sztorendszereben, bogy hardozoke-nt hasznaijak a takarmanyok
erneszthetnsegenek vizsgalatanal (CSATHO, 1994).
A novenyek Glom tartalma sehol nem erte el a 10 mg/kg-os hatirerteket_
szakirodalomban egyes szerzok a legekalvek Pb koncentrki6janak jelentbs
ernelkedesdiM szaniolnak be azonos talajon a novenyek oregedesevel,
A. vizsgalt gyepek ritivenyzetenek net-tee-ern tartalma (1998 es 1999)
3. tabidzat
Elem
Termeliel vszkti
Kadritium
1998
1999
'Krom
1998
1999
Olom
1998
1999

TOrtel
1

Jakotpuszta
--,
4

Szendrij
3
5

0,75
0 27

0,36
1,86

0,38
1,72.

0,30
1,0

0,45
0,13

14,70
1 72

12,14
3,55

5,94
3,16

11,74
0,5

2,73
1,33

0,86
3,30

1,00
3.02.

0,14
3,39

1,49
1,55

0,73
3,03

,

,
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