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A GYEPNOVENYEK TARTOSiTASA
Schmidt Jiinos
Az intenziven mtivelt gyepek legeltetes titan nem hasznositott termeset ta_rtositott
formaban hasznaljuk fell a kerodzepk, valamint a Iovak takarmanyozasaban. A filszena,
valamint a fuszilazs, illetve -szenizs fontos szerepet tilt be az erniften aIlatfajok
takarmanyozasgban. A kerOdz6k eseteben az erniftett takartnanyok nemcsak azert
lontosak, mert taplabianyagokat biztositanak az allatok szdmAra, hanern azert is
lenyegesek, mert strukturalis hatekosysaggal bk .() nyersrost tartalmuk folytan
hozzajaralnak az emesztotraktus (foIeg a bend6) Jo makodesi felteteleinek
megteremtesehez.
A gyepnOvenyek eseteben a tartOsitasnak mind a ket alapveta medja, a szenava
szaritas, valamint az erjesztes egyarant jó eredmennyel vegezheto el. A szenakeszites
IniOnboz6 technolOgiai variansai kozill a render szkitott szena balizas fitj an torten6
betakaritasa a leggltalgnosabban elterjeclt eliards. Nagyfizernekben a bagyomanyos
kisbalakat nOvekv6 titemben szoritja ki a riagybaIds teehnologia, arni ennek az
eljdrasnak a termekenyebb voltaval all osszefugge:sben. A nagybalas tecbnologia
friszidna betakarftas celjara alkalmasabb, mint incernaszeria keszirdsehez, arni a kisebb
mechanikai vesztesegre vezetheto vissza. Ftiszena balazdsakor a fellszedesi es
kamraveszteseg kovetkezteben eloall6 feUrjeveszteseg nem tobb 13-15%-naI, szemben
a hicernasz6naval, amelynel ez a veszteseg eIerbeti a 20-25%-ot.
Az erjeszteses technologia kozul napjainkban a iliszenazs keszitest alkalmazza
legszelesebb korben a gyakorlat. Ez az eljards egyszeriisegevel magyarazhato. A fiffelek
cukor-pufferkapacitas biu -iyadosa 1,5-2,0 ertekek kozott valtozik, Ebbal kovetkezoen a
Miele zoldtakarmanyokat 30-35% szarazanyag tartornAnyban celszerti silo ni. Ilyen
szarazanyag-tartalom eset6n szarrifthatunk stabil szildzsra es relaifve kisebb vesztese .gre,
A szenazskeszites legnagyobb gondia az eijards idajarashoz kotottsege es ebbi51
kOvetkez,om esetenkenti (rossz id6ideds eseten) nagy tiptilloark -yag vesztesege, A
szenAzskeszftes taplalOanyag vesztesege csokkenthet6, a szenazs minosege javithat6
valamilyen tart6s1t6szer hasznalataval. Napjainkban a biologiai tart6sft6szerek
terhoditasa tigyelhet6 meg. Az in harrnadik generacios bio1ogiai tartositoszerek mar
nemcsak liofiiezett homofermentatfv tejsavbakterium starterkulairat tartalrnazuak,
hanem sejtfalbontii enzimek reven k-epesek an-a, bogy a siI6zand6 noveny
nyersrostjanak Iebontasa utjan erdemben naveljek a novenyben az erjeszthet6 szenhicfra
mennyiseget. Az optimalis megoldast (le kisebb taplaloanyag veszteseg, jo minefseg) a
fonnyasztds es valarnilyen tnegbfzhati5 hatasu biolOgiai tartOsitaszer kornbinacit)ja
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