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A CARI)UUS NEMZETSEGHEZ TARTOZ15 FAJOK BoRtronsiiGI
RESZARANYA ELAM) GYEPHASZNOSiTASI NIUDOIC HATikSARAL
Csizi istvein
Summary

The profitability of animal husbandry has further decreased the unfavourable situation
of grassland farming. The decrease of ruminant population is in opposition with the
improvement of grassland. Releves was taken on unfavourable extensive sheep pastures
in order to examine how the replacement of mixed grassland with meadow and grazing
technology affected the botanical composition of grassland especially affecting the
spreading of Carduus Species. As a conclusion, we established that the lack of
grassland cultivation in a given habitat and the permanent use of pastures buth
increase the .spreading proportion rate of Carduns Species.
iisszefoglalas
AlIattenyesztosank jOvedelmezasegenek esOkkenese tovabb melyitette a gyepagazat
kedvezatlen helyzetet. Lecsdikkent szalastakarmanyt fogyaszto allornany all szemben
prognosztizathatijan novekvo reszaranyn gyeptertiletekkel. Conologiai felvetelezeseket
vegezturdc kedvezOt1en tennohelyi adottsagil, extenziv juhlegelon azon celbol, hogy az
alacsony allatallomany letszam rniatt a vegyes gyephasznositast felvalt6 egyoldalli
gyephasznositasi modok nnlyen hatissal vanuak a gyep botanikai Osszetotelore,
killOnfisen a G:u-duos fajok eltededesenek nagysagara. Megallapitottuk, hogy az adott
terninhelyen a gyephasznositas hianya es az allando legelohasznalat egyarant novelik a
Carduus fajok boritasi reszaranyat.
Bevezetes
A hazankban vegbmeno gazdasagi valtoMsok begyiliztek a gyepgazdalkodasi
gyakorlatba is. Az agazati koltsogek navekedese, a gyeprol eldallitott allati termek
jovedehnezOsegenek esokkenese miatt egyre inkabb az extenziv gyepgazdalkodas kertil
elOterbe.
A ti ldtulajdonosi viszonyok megvaltozasa a legtObb helyen maga ut i- n vonta a
gyepteraietek szettagoladasat, az ARM es a legelO egysegenek felbomlasat, igy az
egyseges gyephasznositas szet-valasat kaszal6 es legeli5hasznositasra. Sot megertiik, bogy
ebben a orszagban, ahol egykoron a gazdalkodok 'Idizdottek" az arokpartok
hasznositasaert is, sok .ezer hektar gyepen ott marad a fahozam. Knlonosen jellemzO ez
helyzet azokra a regiokra, ahol kedvezatlen adottsagt gyepteraletek dominalnak,
amelyck eseten szilk a raei on alisan hasznositani tudO allatok kore es a2ok
allornanyl'etszania is alacsony.
A font emlftett gyepeknek az egyik legkornyezetbaratabb hasznositasi modja Jenne a
juhtarttis. JAVOR (1998) velemenye szerint gyenge adottsign tertileteken a juhtartist
nein taniogatni, hanem mintegy finanszirozni sztikseges az ailam altal hiszen itt nevi a
termeles az elsOdleges feladat, hanem a terilletek karbantartasa, mtivelese," De a valos
,

99
helyzetet tilkrozi peldaul az a telly, hogy Kareas yaros jelenlegi, tertilet kivonasok
"meg csak" 5695 ha gyepterinetenek (KURUCZ-JOZSA-CZNI13ALMAS, 1999) kb_
haromnegyede els6sorban juhlegelonek alkalmas, sovanyesenkeszes gyep, ugyanakkor az
anyajuh letszarn a tizezret sem eri el_
Ez utobbi telepiiles kUlteriileten vegeztEnk botanikai felvetelezeseket olyan ce11)61,
hogy helyzetkepet kapjunk juhtakarmany-baziskent szerep16 extenziv allando lege16,
61Ianclo kaszaiO, illetve a hasznositas hianyaban bekovetke26 nbvenytarsuliisi
valtozasokrol es a gyep gyomosodasi viszonyainak alakulasinil. A gyomflOrab61
sulyozottan a tajra jellemzo szfros gyornok "derekhadat" adi5 Carduus nemzets6g
boritottsagi reszaranygmak megMlapitasa volt a celunk.
Argyag es ru6dszer
A kiserlet helyszinallKarcag vamst ovezO gyepteruletek kOztil az L-16 tOrnbszatm 136
ha ossztertIleta, homogen AchilIeo-Festuccum pseudovinae tarsulast alkotO termeszefe§" gyeptrilvaszouk,meyj61rpzntalkoe-isjnzt
gyepeit. Az itt elOfordula Carduus fajok (Carduus acanthoides, Carduus nutans) a
gyephasznositas tliggv6nyeben, euidoben ktilonboz5 fenofazisokban vannak jelen. A
tertileten az 50 eves csapadekatlag 527 mat. A talaj tipusa sztyeppesed6 reti szolonyec. A
0-20 cm talajreteg vizsgalatat a DE Karcagi KutatOinte -zetenek laboratoriuma vegezte:
pH(KC1): 5,7, Ka: 61, 17,1, Osszes sotart. %: 0,09, Hu%: 3,2, A tertileten ket
evtizede item torten[ ontOzes 6.s tapanyag-visszapOtlis. A vegyesen hasznositott (ret
legelo) teraletet az egyik helyi mezOgazdasagi szovetkezet berelte 1996-ig, amikor a
juhallomanyanak csOkkentese kiivetkezteben felmondta a berletet, A 19 tulajdonos
egyben berbe adni nem tudta a tertiletet, igy a terdlet hasznositasa 1996-99 kozott a
kovetkezakeppen alakult: 25 ha (1S,4 %) csak kaszalo hasznositas, 40 ha (29,4 %)
juhakkal njaratvam = gland() Iegelehasznalat, a tObbi 71 ha (52,2 %) nem volt
hasznositva.
Az elobb emlitett folyamatok teremtettek haiteret a kiserlet beallitasihoz, melynek igy
a kezelesei a krwetkezOk voltak:
0, Vegyes hasznositis 1996-ig
1. AllandO kaszal6 (1996-99. majus 20-30_ kozOtt rotacios kaszaval)
2. AllandO legel6 (1996-99. aprilis 15. - november 15. kozOtt szahad Iegeltetes, 0,4
szamosallat/ha)
3, Netn hasznositott gyep (1996-99)
A nova ytarsulas homogenitisa miatt 10x10 m felveteli mintatertileteken
(minimuntarea) vegeztak a conolOgiai felvetelezeseket 10-10 ismetlesben kezelesenkent
1996 es 1999. majus 10-20. kozott_ A felvetelezett novenyfajokat a kOvetkezakeppen
csoportusitottuk qo-osan:
— Gramineae
— Leguminosae
— Carduus sp.
- Egyeb (az elozO harem novenyesoportha nem tartoz.6 fajok + a boritatlan terblet)
Eredmenyek
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A conoiegiai vizsgalatok eredmenyeit az 1, alizatban fogialtuk 15ssze, Paronkent
pr6baval hasonlitottuk ossze, bogy a vegyes gyephasznositishoz viszonyftva milyen
valtozasok tortentek a vizsgalt gyp botanikai osszeteteleben az elterO gyephasznositdsok
kiivetkezteben. Megailapitottuk, bogy az allandoari legeltetett es a nem ha_sznositott
gyeptertiletreszeken talilhat6 Carduus fajok boritottsagi reszaranya szignifikansan
kUlonbOzik azon teraleteketol, ahol rendszeres kaszalas tortent. Tell& az egyoldalii
legelobasznositAs batasara is eiszaporodtak aCard.uus fajok (18,6 %), V1NCZEFFY
(1993) megemliti, 'logy vannak olyan legeloink, ahol a veszedelmes, szaras-tus.kes
gyontni.ivenyek 50-60 %-ban is boritanak. Eredmenyeink egyeznek BASKAY-TOTH
(1962) megallapilisaival:
"A legelOhasznalat mint gyornirtisi eljaras a specifikus iege15 gyomnovenyek p1.
tolevelrozsasok elleni kazdeletnben teljesen hatAstalan. ... A lekaszalas utjan torteno
gyomirtas az egyilc legjobb ds leggazdasagosabb e1jaras az &velf51 kiszoritaska."
A Carduus fajokkal kapcsolatban BASICW-TOTH (1962) act hangstilyozza, hogy
egyreszt belyfoglalasukkal okoznak kart, masreszt a legeRijoszag a tusk it keriilve meg a
kozeleben lev45 ffivet sem ertekesiti.
Az eltero extenziv gyephasznositasi Imo dok hatasa a Carduus nemzets6g boritottsigi
resutriiny6ra (Kareag, 1996-99)
1. teiblazal

Megnevezes
Gramineaa
Leguminosae
Carduus sp.
Egyeb
P = 5%

Boritottsigi kozepertekek, %
Vegyes
Allando
AlLando legelo
basznositis
kaszal6
78,2
70,2
52,3
7,1
3,5
5,4
3,2
4,8
18,6
11,4
23,6
, _ 21,3

Nincs
basznositva
55,7
25
24,8
16,8
,

Kiivetkeztetesek
Hazankban a prognosztizalhatoan nOvekv6 tort leti reszararirl gyepek kultdrallapotban
tarth_sa orszagos erdek. Ezt tAmasztja alA NAOY-PATAY-MIKUS (1999) megallapitnsa:
"A legelnteraletek sajatos tulajdonsag4 miivel6si apt alkotnak. Nagysaguk miatt es
kulturillapotuk alapjan niegbatikrozii a thjnalL" Jelerileg annyira lecsakent a
szalastakarrnknyt hasznosito Allatallomany, bogy nines lehetOseg arra, bogy minder
gyepteruletet kaszalOkent is, legelakent is haznosithassunk. Az egyoldalit
gyephasznositasi modok kedve26tien fajosszeteteli valtozast indithatnak el, amelyet az
altalunk vegzett, meg toyabbi pontositasokra szorulo vizsgilat is alitSamaszt,
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