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11USZERC LE E'

SZAKTANACSADAS

12e16' Krimly
Summary
Due to the overall lack of grassland management experiences, there is a constant need
for agricultural extension. This is especially important because knowledge transfer is
mostly possible through agricultural extension since grassland management does not
have an adequate educational structure. Our materials about pasture management rely
on the experiences of grazing activity on the periphery of some hundred settlements, on
our grazing experiments and on the professional directives. W are convinced, however,
that we can raise attention of the competent persons by outlining the defects,
requirements and advantages o different pasture management methods. Providing that
this idea will prove to be useful, we intend to bring out similar advice on the highlights
of pasture management
osszefoglalis
A gyepgazdalkodasi ismeretek altalanos hianya miatt alland6 az igeny a megfelelo
szaktanacsadirsra, Mivel a legelOgazdaikodasnak nines megfeleki oktatasi szerkezete az
ismeretek Atadasa zOineben szaktanacsadassal Iehets'eges. A legeltetessel kapcsoiatos
fOljegyzeseink nehany szaz kOzseg hataraban tap asztallakra, legelteteses kiserleteinkre
es a szakrnai kovetelmenyekre epalnek_ ligy gondobuk, hogy a legelOvel kapcsolatos
megoldasok hibainak, kovetelmenyeinek es elOnyeinek vazolasaval is falkelthetn az
illetekesek figyelme, Arnennyiben ez a gondolatunk hasznosna.k bizonyni, akkor
legelogazdalkodasnak minden jeieras mozzanatarol hason16 ismereteket boesatunk
kOzre,
Bevezetes
Hazankban a legelogazdalkodas meltanytaIanui hatterhen van, arninek alapja a
gyepgazdalkodisi ismeretek altalanos hianya. Neheziti a helyzetet, hogy ktilfOldi
peldara hazankban is „kuIturgyepnek" mondjak az egyetlen tul of a116 vetest. Ezert a
gyep megje1016st onkdnyesen — egyetlen ffifajra is vonatkortatjak, bar tenyleges
6rtelemben es fbleg ertekben messze van a mintegy ezer nitivenyboi all6 termoszetes
gyepektol. A temeszetes gyepekben Bibb szaz gyogyhatAs4, etkezesre, Eiszerezesre,
izesitesre s mezelesee alkalma_s niiveny taralhatO, amelyek termeszetesen — teijesen
hianyoznak a „kuiturgyepnek" mondott egyetlen ffivetesbal.
A malt szazad Vegen(1892) Balazs Arpad kolozsvari es jhelyi Inure magyarovari
jottek !are a
akadaniai igazgatok kezdemenyezasere " tanacsado bizottsigok
magyarovari, keszthelyi, kassai, debreceni es kolozsvari rnezdigazdasagi akadeiniakon
es FM. rendelettel szabalyortak az intezmenyekhez tartozi5 megyeket (VARR15 J 1979),
A hazai mezogazclasagi Rmktanaesadas ekkor kapta meg a lehetOseget a szakmai
ismeretek kozvetien atadisara,
A. szaktanksadas lenyege az ismeretkiadas. Ez lehetseges szoban, frAsban, es
tomegko n ikaci6 s eszkozok itj an sib. Ezek ki57.61 I eg eretim en yes ebb es
legaltalanosabb a r6vici hitievel (RAIVIPON-CO 1978, W. BAN - S. HAWKINS).
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A
tudomanyos
megallapitas
eneket
a
magvalositas
Tnerteke
jelzi
Jegjobban(VINICZEFFY I 1986 Ogy gondoljuk, hogy e teren a szaksajtonak es a
tudornanyos eletnek egyforman akad tennival6ja.
A bemutat6 kientelt helyen v=ales keze1ese indokolt, hisz raeggyozo ereje vitathatatlan
(PETO K- NAGY ('r. 1997)
Feritiek r n iatt iddszeranek es indokoltnak gondoijuk rieharty Cagaiorn elernzOset. Ezi:a.120
()Van okat valasztottunk, amelyek a gyep eletore, hasznositasra nagy hatastlak, espedigi
- a csapad&k befogadisat, tarolasat, a nOv6nyek gyokerezesOt elosegito
a gyep kulanbazo hasznositasi modjai: legeltetes, szilazs- eg gzenakeszites.
E rovid ismenetes kizarolag a termeszetes gyepek ttrrnekeire vonatkozik, szint6ba
vetett err. „kW turgyepet" nern erini_
A legeitetessel kapcsolatos foljegyz6seink nehiny szaz kozseg hataraban tapasztaitakra,
legeltet6ses kiserieteinkre es a szakmaikavetchiCenyekre epiRriek.

A szbna etetse a legeitetes meflett a iegielent6sebb volt evszazadokon at. A termeszetes
gyepek s'e.enakezitesi, larolasi es etetesi kiserleteink 6s dzerni tapaszlalataink alapjan
vazoljuk a hibakat, Ovetellnenyeket es elanyaket. A termeszetes gyepekriil keszitett
szilazs kOriili bizonytalansag feloldasat renneljiik a kiserleti es uzerni eredmenyeink
alapjan kOzdilt hibak, kavetelmenyek es ellinyok vazoid&dval_
MeggyOzodesunk, hogy ez az itjszeth szaktanaesadasi farina is keno tajekortatast ny4jt
az t-lintett k61-dasekbeA de annak is Ort:think, ha ezekkel sikeriil fokelteni a szakmai
ki5velet figyelmet.
Az altalajlazitas bibai, kevetelmenyei es elonyei
Ilibak:

-

-

nedves a talaj on (viztartalorn a porusterfogat 60%-a fOlott)a lazit6 hasit la_zitas
belyett,
sgraz a talaj viztartalorn a parusterfogat 30%-a alai*
tombabcn .szak4d a talaj, k-olts6ges utomunkaval tehet6 rendbe
a k6sek gyorsan kopnak, az erogepek gyakran lefulladnak,
sekely a lazitas, kev6s vizet Carol. sekely a novenyek gyOkerezese, gyettge a (Ma]
szeitoz6se, kOvetkezOskent a talaj raikroelete nem megfelela,
vizenyas Lalajon nem a sztiks&ges 80-90 cm in6iyen lazitanak, hanein 50-70 cma COlOsieges vizet Twin vezetik lejjebb Ogy, hogy a felso 70 cm csak itch, )egyen,
vontatott a talajelet, humuszkepz6des helyett szer•esanyag-felmalmozodas
(tOzeg).

10retelmenyek:
talajnedvessOg legyen 30-50 %-a a porusterfogatnak,
szaraz talajon 70, nedvesen 80-90 cm melyen lazitunk; a kesek egymnstol val6
0.viDisiga Inegegyezik a munkaraelyseggel,
lazitas elott feketere taresazzuk a fel3zint (az eredeti nOv6nyzet nern pusztal
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-

-

kot5tt talajon a lazitakesek e16 1 rn-re elalazithkeseket szerelank, amclyek 40-50
cm melysegben meglazitjak az elore megtaresazott talajt: jelentnsen javtil a
lazitas,
lejton keresztiranybau lazitunk ditalaban 50 cm melysegre,
a lazitas hatasa 4-6 ev, a talaj kotottseg6tol fuggoen,
kes6 Osszel
az ideny vegen
nyitott tarcsaval mcgsztintetja az evi
tOmbriliesek zOrnet, ami 50%-kal noveli a iazitas hatasinak idatartarnat

Earlyoft:
a lazitott talaj ketszer annyi vizet fogad be, mint a lazitas mOys6ge,
- elenktil a talajelet, folyainatcs a humuszkepzes es a tapanyagok feharasa,
- rnelyebbre hatol a nov6nyek gyokere
ott levo asvanyi anyagot felveheii,
- a melyebb gyokerezesii noveayek jobban eiyisclik a szarazsagot, kovetkezeskent
a gyep nyari „nyugalmi" idOszak kesobb kezdodik, vagy elmarad,
- egyenletesebbe vatik a gyep termese es hasznosithatOsaga,
- fokozatosan bOval a gyep fajainak szama, inert egyre tab neweny talalia
mcgielelOnck az elohelyet.
A legeltetic hibai i kiiveteimenyei es elanyei
Hibalu
ha elmarad a legeltetes, a legelo novenyzete
(gyornos, eserjes, etdO8
lest),
- legeltetes helyett kaszalják a gyepet es karambar „zero legeltetes"-kent etetik:
kiiktatjak a legel6 idlatok Osztainos igenyet, a legelessel jar6 mozgast, aminek
sok takarmanyozasi, elettani, szaporodasi kellemetiensege rniatt csokken az
allatok elettelj esitmen ye, dragul az allattart
korai legeltebesnel nem gondoskodnak
rostos kiegeszitarol,
a it magassaga szerint legeltetnek, es nem tomege aiapjan, eredmenye: a
„luxusfeherje fogyasztasnak" nevezett szakszeratlen legeltetes.
- tobbnapos szakaszokat adnak egyszerre, kdivetkezeskent a napi adag valtoz6, arni
50-150%-os fogyasztas kOzt ingadozik 3-5 naponkent; terrnelesiik fokozatosan
csOkken,
- evente 100-150 napig legeltetnek a sziikseges es lehetseges 200-260 nap helyett,
nines megfeielO miriOsegit es rnennyisegt ivaviz, az aliatok nyugtalanok.
KoYetebninyek:
a gyeptakaro legyen zart, a filallomany tdmat,
az ailatok szahad mozgasa a legeiGn adja meg ar „otthon" &zeset, edzette teszi
az allatokat,
ha a iegclo allat 50 m 2.-en Lehi' megtalalja a napi adagiat: termelo legehi,
ha a napi adagot 50-100 m 2-en l elill taialj a. meg: letfenntarto lege16,
koplal es stilyt ad le,
ha 100 n-1 2-nel tobbet kellene
legeltetes utan — tobb kortilmenytal fUggoen — 30-45 nap man legeltetheto njb61,
a legela kelleke az itatoberendezes; a iegel6 allat testsillyanak 10%-at kitev6
foiyaddkot igdnyei naponta, aminek 30-40%-at a legelt ftivel veszi fel, a titbit
ivOvizkent kell biztositani,
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100 s7amosillatnak 300 literes zArOszelepes itatavalya megfele16,
felhajt6 utakon tereljilk az allatokat egyik legeloszakasa61 a masikra, ugyanitt
kozlekednek a rnunkagepek is
hasznos a 1ege16 szelen: itatOberendezessel ellatott karamos szin (cord ido elleti),
a napi adagolisn legeltetes olyan kotelezo, mint az emberna a napi etkezes,
arni visszate-res leurie r6gi pasztoraink holdfklyiftet61-holdfelPtteig va16
legeltetes6hez, amelyet csak „hoidnyi" legelonek moncitak_

eau

a lege145 allat 6sztOne es igenye szerint legelhet a szamara keljes
ftibol,
kozismert., hogy a lege16n tobb mint .500 gyogyhatAqa, kb. 200 etkeze,sre,
izesit6sre a1kalmas es tovabbi 500-600 rnezelo noveny van -, ezek fogyasztasa
foloslegesse teszi a takarmany kiegeszitoket 6s vitaminokat, rnert azokhoz
hozzajat a allat a l egelessel,
a legelafil biztositja a legertekesebb navenyi (vegetativ) vizet,
egy szamosallat naponta 50 adag ilraleket Nagy a legeran; az urillek
tApariyagvesztes6ge 10-15%, mig a rnatragyake atlagosan 45%,
a legelo allat egeszsCges, edzett, termelese gazdaseigos, termekei kivalo ertekilek,
a legel6 tartott alatoknak eletakben 10-15 utOdjuk van., az ista116zottaknak 2-3,
az eg6szseges 611atnak Cs az olcs6 allati terai6k megoldisanak kulcsa: a
legeltetes..
A szenakeszites hibai , koveteittienyei es eldnyei

majusban keszitik a szenat, amikor: a talaj tide, a harinatkepzodes mindennapos,
a leveg6 pciras, a hornersdkiet mersekeit; a szcinakeszitOsi feitetelek
kedvez6tienek, 10 ev korti1 3 evben tonkrernegy a szenEt,
pontatlan inunka 15-20%-os veszteseget jelent; 6 gazdasagban a kasziliskor
vort 18 fizerni Ininta, e tigyanott betakaritaskof vet mAsjk 18 minta 17%-os
ertekcsakken6st mutatott a kasz6taskori minta javAra,
altalanossa valt a retek kaszalisanak elhagyasa; meg ingyen is keves gyep
termeset takariok be,
a szonit gyepen throljaki regebb boglyaztak, iijabban 6rias balahan hagyjak;
mindket esetben azik, elteke csOkken, a gyep foltosodik.

Ko' eteIrr en y e k:
- legyen ineleg Cs szAraz a leveg6, szikkadi a talaj, kicsi az eso valoszinfis6ge,
'Ave' a 3z6na aranya az evi takarmanyozasban 20% korali, azt a rnennyiseget
nydron k6szitjuk el a legOdebb gyepeken,
6/1jon rendeikezesre megfe/e/15 fiikas2a, rendkezeM, -felszer1O, petrencezogep„
az el6re eliceszitett szenat6rbe tareljuk (lehetoleg paitAba tegyi:11(); ha nines
szenapaltank; az 6rias ba16.-kat rakjuk 2 sorba, takEttink szenaval, fed:*
szalmti

aka]• pajtaban, akar szabad thben taroljuk, legal6bb 3 cm-ref niegerneljific a
terepet, a1aposaa inegdijngiAjia, valmas2ecskAval be6gyazunk, azokra rakjuk a
balakat.
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a szena etrendi hatasa kivald; szabalyozza a kerodzest,
szena a legnagyobb asvanyi anyag tartalmil a gyepterrnekek
az asvanyi anyagok felvd,elehez es a novenylie val6 beepill6shez keno
nedvesseg es meleg sztikseges; ezert a nyari melegben az fide retell dfisul a gyep
no yen yzet.e asvanyi an yagokkal,
a rostos szalas szena kedvezo dtrendi hatasa abban is megnyilvanul, hogy az
szabalyozza pl. a tej zsfrtartalmat, az ondotermelest es a petelevatast,
a kOrOdz6 jellemzOje, hogy a durva szerkezetti rostban levO energiat hasznositja;
a bendObon - a tobbe-Levesbe megragott rostos takarmarlyreszeken gyorsan
szaporodnak a bend6 bakteriumok, amelyek feherjejet a kerodze szervezete
hasznosft,
a nOvendek marhanak pl, 1 eves koraig legalabb 200 kg sz6nat kell fogyasztania,
hogy kialakuljon a ker6dz6se,
a szena tarolhat6 legtovabb jelentos veszteseg nelkal, es rnindig teljes 6rtekt
takarmanyt j elent a keradzOknek_

A szilkskeszitis laibdi es kovetelmenyei
Whelk:

-

-

-

keves a flitOrneg -, a felapritott szecska az atfiljasnal atveszi a leveg6
hOrnersekletet, a kazal gyorsan bemelegszik; a gdpek munkaja gazdasagtalan,
nagy a fa viztartalma es nern adnak hozza szalmaszeeskar, eredmeny:
esurgalekle, rothadas, jelentOs ertekveszteseg, koltseges allattartas,
egg- menetil sziiazs helyett lc& menetii szenizst keszftenek, eredmenykent:
ertekveszteseg, nehezen tOrnoritheto (.,visszadig"), tartOsitOval marad meg, Wbb
koltseg terheli az fillattartAst,
rossz a munkaszervezes: vagy a szecskazik, vagy a szallitok
dragul a
termek,
nern tapossak kemenyre a kaziat; a bemelegedes miatt tapertekveszteseg, az
allatok termelese csokken,
near megfele16 a kazal takarasa es arnyekolasa, eredrn6nykent nagy
tapan yagveszteseg, dragulo allattartas,
nincs betonaljzat, sera szalmaszecska-agyazas: alulrOl megindul a rothatAs.

KovetelmMyek:
- legalabb 15 tlha ffitemies alkalmas silozasra,
- a fCi sz_a_-tartalma 18% folott legyen; ekkor a cukortartaiom 6% folotti, arni
biztositja a termeszetes erjedist; gyepeiuk &Lagos cukortartalma 8-12%,
- a 25%-n61 kisebb szarazanyag-tartalmil fih z szalmaszecskat adunk, 1 kg
szalcriaszecska 3 kg csurgaleklevet kOt meg; a 18%-os sz.a.-tartaanu fa
csurgaleklevet 2,2-2,5 kg szalmaszecska1100 kg faszeeska koli meg,
- a siiOter kellO nagysaga Cs kitele lejtos betonaijzata legyen,
- a silOter all& 30 cm-es szalmaszecskaval agyazzuk, amely felfogja az esetleges
csurgaleklevet,
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szilazskazal folyarnatos tOitese kaizhen foIyarnatosan r6tegezziik a
szalinaszecskAt es a kazal kezdeset61-befejezesig allandoan tapostatjuk
gumikerekii nehez traktorrai,
a kaza1 telejere egy szalmaszeeska-reteg megovja a kazal feis6 retegenek
bennelegedes
a szalraareteggel eilatott kazlat fOliaval takarjuk es szalinabilkk.kal f6djiik feny'es legmentesen,
a szilaiskeszites idOszak: ► ajus, amikor legnagyobb a ffitermes, es szeptember,
amikor a faszeeskat a kukorieaszecskithoz keverjak a feherjetartalmanak
nOvelese miatt; bar ekkor 15 tifsa alatti lesz a futermes, de a nagy tOmega
ktikoricaszilazs javitasa miatt ez a gazdasigos raegoldis,

Eldnyek:
a termeszetes gyeprol szarmaz6 ffiszila.zs a tell takarmanyozas alapja,
ertekes
(vegetativ) vizet biztosit j6 etrendi hats sal,
napi szanadaggal kiegeszitve teijes ertekil takannany,
lehet(5ve vaiik killonb6z6 rnellekterniekek bekapesolasa a .szilazsba, es azok
takarmanykent val6 hasznosItasa, ami cs6kkenti a tell takarmanyozisi kiiltseget.
TOrekvestink, Bogy a legel6gazdalkodasi ismereteket, altalanos hian at potlojuk nehany
— pilfer szeiepet betOlt6 anyag elerrizo ismertetesevel_
Az f(jszera szaktanacsada.si modokkal kapcsolatos eszseveteleket, megjegyzeseket
szivesen fogadjuk, rejleszta gondolatokat- lehetoseg szerint- figyelembe vesszak es
a1kalmazzuk
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