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LiPTERCILETi GYEPEK RASZNOSirriSA HOSMARFIATARTASSAL
Szabo Feretic

Sunmiary
The paper Sliertfnarises the resits of he study for development of beef cattle production
on peat-bog soil pastures. On-farm researches was carried out in. three fanny for five
years to Rain some basic data about the mineral supply of the cows, animal
perfarmatu and carrying capacity of the pastures.
Herbage and hair samples analyses for macro- and micro-elements showed that Cu,
Zn and Se supplied by the herbage are insufficient.
Calculated from the average dry matter annual production yield and cows
requirements, the annual carrying capacity of the pastures studied ranged from 55
cows /100 ha for the large size Hungarian Sinttnental to 66 cows 100 ha for the smaller
size Hereford. The highest calf crop (50.7 weaned calves and 9,6 tonnes total weaning
weight) was obtained in the case of Hungarian Siinmental Hereford F1 cow herds.
Osszefoglalas
A dolgozal a htismarhatenyesztes fejlesztese erdeMben laptalajzi gyepteriiieteken vegzett
vizsgaiatok eredmenycit fog taija s'e. A vizsgetlatokat harm gazda-sagban, i t 4vre
terjedo idoszak-ban vegeztok. Ertekeltek a lapterfilet novenyzete altal a husmarhak
szarnara biztositoti dsvanyi anyag elldtast, a: dllatok teljesitmenyet, Metre agyepek
allateltartO kepesseget
,4 nOvenyzet es a feck5sthr analizis erethrienye azt mutatja, bogy a hnzarnasan laps
legelon tartott huswarbak eseteben a Cu, Zn, Mn as Se eildto ttsdg hicinrs.
A yepek szarazanyag hozama es az dllatok szilksegkte alapjan kallculalt
cillateltart6 kepesseg 55 iehen/100 ha (a vizsgetlaiban ,szerepl6 legnagyobh testa
magyar larka eseteben /capon ertek) es 66 tehen/100 ha (a vizsg‘ilatban szereplo
legkisebb testa here, ord eseteben tapasztalt eredmeny) kOzeitt vdltozott. 100 ha-ra
veltive a legnagyobb valasztoit borjti produkciat (50,7 vdlasztott borjit, 9,6 torsi
dsszes vcilasitott tome) a Pnagyar ta rka x here.ford Fr tehenek ertek eL
.

Elijzmenyek
A hazai lapteruietek n -iez6gazclasagi hasznosiasa erdekdben a szakembecek a mialtbark
szarnos vizsgalatot vegeztek, jelentos eri5fesziteseket, pr6balkozasokal. tettek. Uttoronek
tekinthotO e teren CSERHAT1 kezdemenyezesz, majd kesabb KEIVIENESSY es BELAK
munkassiga. A Balaton kizirnyeki lapteriiietek hasznositasaval kapcsolatos mintegy 30
eves vizsgaiatsorozat eredrnenyei BELAK (1954), TOTH (1975, 1979) ayoman a
kovetkezakben fogialhatO Ossze:
A laptalajok szant6kent val6 hasznositasa soran a talajok vizzel valo telftettsege
szamos neherseget °Oz. Tavasszal keson ithet a munk6kat megkezdeni, a taIajok
hitiegs6ge nriatt keson ]ehet vetni, osszel a betakaritast nehez elvegezni_ igeil eras
gyomok noveked6se s ezek irtasa nagyon koltsages. A paradtls tnikroklima miatt
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eroteljes a gorribabetegsegek terjedese, ezert magasak a neivenyvedelmi kOltsegek es a
termeles nagyon kockazatos.
A lapi kOriMmenyek kozOtt folytatott szant6fOldi es kerteszeti gazdalkodas sortin
jelerOs termeseredmenyeket ertek el, azonhan a telinekek minasege kifoga.sothato volt.
A bo, es rendszerint egyoldalq nitrogen ellatottsag kOvetkezteben laza szovett,
novenyvedehni szempontbal kevesbe novenyi szOvetek alakultak ki, igy kicsi
volt a novenyek fagytilr6 kepessege, a fizikai hatasokkal szembeni chenille kepessege. A
iapon termelt tennenyek tarolhati5saga rossz volt.
A keszthelyi 6s a Balaton-nagybereki laptertileten probalkortak gabonafelek,
cukorrepa, kender, dohany, napraforg6, burgonya, zoldsegfelek termelesevel, ami az
elObb emlitett okok miatt kevesbe volt sikeres.
Kesobb gyepgazdalkodasi kiserleteket folytattak es arra az credmenyre jutottak, hogy
a fafelek terrnesztese eseten e nehersegekkel nem kell szamolni. E lcultura jo
termeseredmenyt ad, ugyanakkor a gyeptakar6 alatt kisebb a talajpusztu16.s 6s a szerves
anyagbal gyepgazdalkodassal kepzodik Okonemiailag is a legkedvezObb credmeny.
A tentiek ismereteben a lapteraleteken gyepgazdalkodassal kezdtek foglalkozni, es a
gyepek esszerki hasznositasa erdekeben SZAMOS vizsgalatot vegeztek, BERKE (1954) a
keszthelyi telepftett gyepen juhokkal es szarvasmarhakkal legeltete.si kiserletet kezdett_ A
juhok tartisa azonban tadibfergesseg es egyeb parazitas fertazades miatt e may fekvesu
terilleteken nem volt sikeres. A Balaton-nagybereki gyepek eseteben ehhez hasortlo
tapasztalatokr61 szamolt be BOBEK ( 1978) is. A szarvasmarhakat viszont az akkori, es a
kesobbi vizsgalatok (ZOLDY 1956, ECKER 1972) szerint e legelakon credmenyesebben
lehetett tart an i,
A laptertileti gyepek novenyzetenek Inplal6ertekere vonatkozoan szamos vizsgalatot
vegeztek (BERKE 1954, ZOLDY 1955, ZOLDY es misai 1955, 1956, BELLE 1977),
Eredmenyeik alapjan arra a kOvetkeztetesre jutottak, hogy a szOban forgo gyepek
novenyzetenek emeszthetasege, taplalOerteke elmarad az asvanyi talajokon ten -nett gyep,
nOvenyzetetal. TOLGYESI (1969), MITRINTE
intvai. (1974) vizsgaltak a
lapteraletrol szarmazo nOvenyzet makro- es mikrgelem tartalmat_ Azt tapasztaltak, hogy e
takannanyok szArnos ►ikroelembol kevesebbet tartalinaznak, mint a kettoshasznositisfi
magyar tarka fajta igenye. Tobbek kiizi5tt ezzel magyaraztak a.zt, bogy a huzamosan
lapteraletral takarmanyozott teheneknel tejhozam esokkenes es vemhesulesi,
szaporodasbiologiai problema volt tapasztalhato.
Sajat vizsgalatok

A '70-es evekben a szarvasmarhatenyesztes szakositott fejlesztesevel, a i -iismarna agazat
kialakulasaval kapcsolatban a lapteraletek hasznositasa ismet felvetodott. Szknos,
htismarhatartksra szakosodott gazidasag (Keszthely, _Bal4tonferkyves...N.agylis sib.)
az agazat fejleszteset lapterfileti gyepekre alapozottan valositotta meg. Az akkori magyar
tarka allomkny mellett az USA-b61 importilt hereford fajta, illetve a ket fajta
keresztezesebO1 szarmazio F i (kesiThb H2 ) allomanyt is tartottak az emlitett gazdasagok.
A hi.isrnarhatartas kialakitasaval, fejlesztesevel egy idaben vizsgalatokat kezdtiink
arra vonatkozban, hogy vajon a kettioshasznositasU magyar tarkimal szerenyebb igenya
htismarhak taplaloanyag sztiksegletet, makro- es mikroelem ellatasat a lapi legel61
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milyen mertekben biztositjak? A huzarnosan tapi legeI011 tartott husmartiak milyen
tennelesi eredmenyeket ornek el? Ifogyart alakul a ku1011bOz6 Wismarha gcnotipusb61
egys6gnyi terilleten eltarthato tehenek szama, illetve a te.r ul etegysegre jut()
valasztottborj ci-produ kci ?
Vizsgalatunkat harom gazdasagban Talatonfekyve.5, 1ce .szthely„. _.. Nagyllorcsak)
kezdtiik, act tbbb evig folytattuk (bizonyos kentesek tisztazasa ertiekeben ma is
foiytatjuk). Az emlitett gazdasagokban a tehenek takarmanyellitasu kizaroIag a I api
legelokre alapozodott. Telen e teraletral szannazO szena, emellett takarman)szalma, es
Inds terttletekrol szarrnaz6 silOkukorica szilazs, nehany esetben kukoricatari6 kepezte az
allatok taplaloanyag ellatasat. Az en -Ili-tat gazdasagokban rnagyar tarka, hereford, es a ket
fajta keresz-tezeseb61 szannaz6 hUsmarha allomanyt tartottak (es nagyreszt tartanak ma
is). A tehenek es a tenyesztisza tennekenyitese nyari idOszakban termeszetes mOdoll,
hereford bikakkal tortent, A tavasszal szaletert borjak valasztasara Osszel kerult sor.
Munkank saran, at even at vizsgaltuk a gyepek novenyzetenek hozamat, kemiai
osszetetelet, kihasznalasi egyinthateit, taplal6erteket, makro- es mikroelem tartalmk.
Uszi idoszakban ugyancsak vizsgaltuk a hIshasznit tehenek fedOszarenek asvanyi aria
tartalmat a makro- es mikroetem ellalottsag ertekelese celjabol.
Tobb even at, evente ket a1kalommal mhtilk a laptertileti gyepen tartott, kifejlett
magyar tarka, hereford es F 1 tehenek testtOmeget es a borjaik valasztasi tomeget. Oteves
idOszakra vonatkozoan ertekelta a szaporulati es ‘ilasztasi eredmenyeket Ezell
idaszakball a tehenietszamot halrnozottan, az evenkenti letszianot Osszegezve vettuk
figyelembe. Igy genotipusonkent osszesen 900 es 3500 kOz6tti ellesre terjedt ki az
ertekeles.
A tehenek taplaloanyag szasegletet a stilymeresek alapjan kall ulalt 6letfenntarto
sztikseglet, a borjir valasztasi alapjan szAmitott tejtertneles alapjan becsillaik. A
terfiletegysegre jute, szaporulati es vat asztasi teljesitmenyt a kalkulalt egysegayi teriileten
eltarthatO tehenek szama, valamint a szaporulati es valasztasi eredmenyek alapjan
szaniitottuk.
A makro- es mikroetem ellatottsagra vonatkoz6 eredmenyeket az 1. es 2_ cobra
szeinlelteti Amint az eredrnenyek tukrazik, mindharom gazdasag lapteraleti legelojen
hiaayos Cu, Zn es Se ellatottsagot tapasztaltunk. Ezeket az elemeket kthsabb nyalbsehoz
adagolva kiegesziteskent biztositottuk az allatok szarnara.
.A gyepteraletek hozarna, tapialtierteke, valamint a kulortbOzi5 genotipusn InIsitasznfi
tehenek sztik.seglete alapjan kalkulalt allateltart6 kepessegre vonatkozi5 eredmenyeket az
1. tribMza./ foglalja ossze_

1 abra

Laptalajt:i tegetok nOv6nyzetenek rnakro - es
mikroelem tartalma a tehenek szuksegletenek
szazalekOban

a Fe Mn Cu n Mo Se

2. abra
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100 ha lipterfileti legelon elta rthato tehenek szarna ({1b)
tabiazai

Fajta,
enoti us

Szarazanyaghozam ala
Ecieugialionm
alapjazt
Feherjehozarn
ala 'an

magyar
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Fi
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0
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113

112
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J000

110,8

117,9

120,0

67.2
100,0
128,4

A tablazat adataib61 kideral, hogy a lapi legelo killonbOz6 taplaloertekkel kifejezett
hozaina nem azonos letszam eltartasat teszi lenetave. penny ben az energiahozain
alapjan eltarthato letszarnot tekintjtik 100%-n ak, akkor a szdrazanyag-hozam alapjan
32.,8%-ka1 kevesebb (61,2%), feheriehozam alapjan pedi 28,4%-ka1 WE+ tell& lenne
eltarthate. A lAptertileti gyepeken tehAt illateltart6 kepesseget a szarazanyag hozarn
Ez a terry a szarazanyag kiegeszit6 etetesbnek fornossagat ttidokolia a
szakasz legeltetesenek
iabszakban, Xiilonosen kora tavasszal, vagv
kezdetekor, arnikor a nOvenyzet zseuge, aIacsony szarazanyag iartalma.
A talthint adataibOl az is lathatO, hogy adott hozam a kulonbOzo genotipus
hashaszna teheriekbol elter6 letszarnd alloinany eltartasq teszi lehetnve. Fgysagnyi
tertileten legkevesebb tarthat6 el a vizsgalt genotipusa kzi I legnagyobb testa es
tejtermelesa, ezaltal a legnagyobb taphilaariyag sziikseglett magyar tarka tehenekbol,
Ehhez viszonyitva a kisebb testa genotipusokbol, vagyis a inagyar _arka x hereford F l -bot
11%-kal, az R I -bal I 8%-kal, a herefordbol pedig 20%-kal tab tehen tat -111mo el
egysegnyi terilleten,
A feet emlitett genotipusci tehenek szaporulati es valasitasi ereclmenyeit a 2.tcibLizai
tartalmazza,
A tablgizat adataib61 lathato, hogy a hereford allomany valamivel kedvezobb
szaporulatot ert el, mint a magyar tarka, Szernbettrini5 az is, hogy a keresnezett
kilomanyok (F,, R1) szAporulata jobb volt, mint a fajtatiszta allorniinyoke (magyar tarka,
hereford). Ez a fbleny irodalini adatok es sajLt vizsgalati eredmenyeink 51apjan. is a
pozitiv heterazis hate,,snak tulajdonithato, Ugyanesak kedvez6 neterozis liatas jelentkezett a borjak vIlasztasi aninythan is. Legkisebb V011 az ethullas (2,4%), illetve,
legnagyobb a valasztdsi arany (97,6%), amilcor a borjak F L genotipustiak voltak, vagyis
magyar tarka anyiital es hereford apit61 szanitaztak. (Amint tfrar emlitesre kerult, a
terniekenyit(2,Ls mindegyik tehenollornitty eseteben liel:etQrd k it kal t6rikm.)
tekintetben legkedvez&lenebb volt az credradny a tisztaveril bereford borjak eseteben
(8,7. illetve 91,3%).
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Szaporulati es valasztasi eredmenyek
2. tabLizal

Fajta,
enoti us
Boriazasi arany, £k
Borjtielhullas
valasztasig
Valasztott borjak
aran a, %
.ktlagos valasztisi
silly, kg
100 lia-ra jut6
vilasztott holy], clb
100 ha-ra juto
valasztott borjo,
tonna

magyar
tarka
79,3

R1

hereford

90,6

85,3

82,6

2,4

5,2

6,2

8,7

97,6

94,8

93,8

91,3

193,2

189,4

181,3

173,6

42,6
100,0

50,7
119,0

50,4
118,8

116,9

8,23

9,6

8,75

8,65

100,0

116,6

106,3

105,1

100 ha-ra juto vidlasztott horjti letszimban is a keresztezett tehenek (F 1 , R I ) f(516nye
mu tatkozott meg. E csoportok mintegy 18,8-19%-kal kedvezobb eredmenyt ertek el, mint
a magyar tarka, nem sokkal maradt e1 a hereford sera, ameiy fajta e tekintetben a
magyar tarkinal 16,9%-kal jobb eredmenyt mutatott. A 100 ha te -riiletre juts Osszes
valasziott borju tomegben az clobbihez hasohlo a vizsgalt genotipusok sorrendje, de a
Miliinbsegek a hereford tehenektell szarmazo borjak kisebb, illetve a magyar tarka
tehenektal a-zannaz6 borjak nagyobb valasztAsi snlya miatt mersekeltebbek.
Osszessegeben megallapithatO, bogy a huzamosan lapterilleti gyepeken tartott
hnsmarha allornanyok, kUl6nOsen a kereszteze&populaciok kedvezb eredmenyeket ertek
el. Tapasztalataink alapjan a legelletesi icloszakban nyajtando s72razanyag kiegeszitessel
az allateltart6-kepesseg, ezaltal a teritletegysegre jut6 produkcio fokozhat6. A szelsOseges laptalaju gyepeken az 6.11atok hianyos asvanyi anyag ellitottsagival lehet szirmolni,
ezert a vizsgalattal ldmutatott elemeket takannany kiegeszitiokkel indokoit patolni,
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