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Gyepek

es

Hazinkhan a mezogazdasagilag miivelt tcrillereknek, es a
riifenntartasban a relepitett Cs
termeszetes gyepeknek gazdasdgi Cs a kornyezct rnegovasa
szempontjibol is fontos szcrepe
van.
Azonban az ehndlt evtizedekben a mezogazdasagi tcrtnelest
&into. elsosorban a szarvasn-Larha-tartasra vonatkozo valtozasok (birtokstruktura, termelesi
szerkezet valcozdsok) nern
tCk ci az arnfigy sern je) heftzethen 16,6 hazai gyepgazdalkodast. A p-epteriiletek az
clmult id6szak.ban folsamatosan
es viszonylag egenleresen csokkentek, az allatletszam csOkkenesere is ez volt jelIernza, axonhan 1990 es 1995 kozritt ez roh amosan csokkent, igv az 1 ha-ra
juto kereidza letszam 1,2-1,4
kozOtti ertekrol mostanra 0,76-ra
csokkent. Va165zinfileg ennek
tudhat6 be, hop a viszonylag
alacsom.. hazai 1.5 t/ha sz6nahozarn mellerr is, es a esiikkend
g-yephasznalat meilett is bizcosrchato a szarvasmarhatarras
gyepszena igenye. Az utokO
felrneres alapjan a nagyikzermieg
hasznosithato gyepterOletek 716
ezer ha (a h6smarhatartasra alkalmas talajvCd6 gyepek ceriilete
241 ezer ha, a csekelv szenaterm6s6 talajvCd6 sz6rvanygyepek
terulece pedig 333 ezer ha-ta
tchctd) termoszetesen ezek
trThyleges hasznalata — elsosorhan az egyes karegariaban — jeientosen elmarad a lehetosegekt61 (az intenziv hasznositds
10%-ra. a tenyleges kaszalokent
torten( basznosfras 50%-ra becsilibeto). Eppen ezek a szdmok
mutatjak azt, bogy a gyephasznalatban a k6r6dzok takarmanynyal yak!) ellauasanak szcrepe
mellett, egyre nap-obi-) szerepet
kap a talaj- Cs tcrmaszetv6dclrni
szerep, vagvis az akologiai
adott.sagokat megarz.6 feladata. A
j6] (pair ncpterilletek t Li rizmusra gyakoroit kedvezo hatdsa sem
elhanyagolhato, hiszen a gycpcn
— a fiifCleken kiv iil — szamos mds
n6venybol all() cdrsuldst ertunk.
A tajra 616 apolr es szep gyep

a mOszaki hotter
esztetikai hatasa scm elhanyagolhato. Mindezek rnellett

gyepnemez atvagasara, a vetodgyba kerult magot pedig rnag-
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nagy hozamii filfelek, mint pl. a
rozsnok yap.: eg-eb energiaf6 ne:.ven bevezetett fajtak
energetikai celti felhasznalasa is
az utobbi idaben az erdekkides
kOzeppontjaba kertilt. A gyepek
gazdasag,i szerepet az (bran
szernieltetjuk.
Eppen exert a gyephasznalatnak, g■.:cpgazdalkodasnak a technologiajat es az alkalmazott mtiszaki mcgold'iisokat az clmondottaknak kell alarendelni. A gepesitCsi megoldisokban a gepsorc.)k
Osszallicisanal tch2it figyelembe
ken venni az egves munkamuveletekre vonatkozo eltero
agrotechnikai koveteErnenyeket.
A gyephasznalathan, ill, a
gyepgazdalkocidsban a termeszetes gyepek szerepenek lathato
nrivekedesevel kell szamolni.
Eppen a termeszetes prepek
feli_ijitasara isrnet cliiterbe lteriilhet a clirektveteses prepfehajftas. Direkrveresscl appen a termeszetes prepekb61 — a hasz.nalat kovetkezteben — kipusztuEt, de Crtaes fajok vethetok
fclhl. A gyepek feliilvetesere —
direkrvetesre alkalmas — gabonason.-etagepek hasznalharok elonyosen. A direktveresre is alkalmas gabona-sorvet6gdpek rohusztus szerkezeti
A csoroszlya kialakitdsuk tiibb
tdresis kivitelhen kesza a mellso nyito tarcsak alkalmasak a

nyom6- es magtakar6 kerek
takarja be as biztositja a keltSs
feltettieit.
Az elmondottak szerint nagyobb figyelmet kell forditani a
gyepek apolAsi munkainak clvegzesere. Az apolisi munkdk
gepeinek kivalasztasanal a telcpitett gvepek apolasaban a
rechengerek alkalmazrisa scgiti
gyepek talajAllapotanak beallasat
a Want artekre. A termeszetes
gyepek eseteben nagvnn fontos a
tisztitokaszalasok elvagzase, a
lekaszoit nOvenyzet, valarnint az
elhalt Eomdny eltavolitasa
specialis retborondkkal. Ezek
munkalatok, a tisztito kaszakis
hag-yomAnyos dohos, rotaci6s
kaszakkal clvogezhet6k, chhez
el6nyosen haszndlhatrik a
vagoszerkezet relfuggesztesii, talajldivetc") vagaszerkezeta
roticios kaszak. A tisztito kaszalashoz rosszabb talajallapot es
elhanyagoltabb gvepek eseten
jol hasznalhatok — az erre a eel ra
kia[akitott — vizszintes vap- ffiggoleges tengely6 szarzilzo es
muleskeszito szarzliza berendezesek. A gyeptertiletek szclloztetesere reses rethengerek
hasznalhatok, a talajlazItas pedig
a szantofoldi niivenytermeszreshen hasznaihato koz6.pmelylazitok, me[ylazitak segitsegevel
zavarmentesen elve"gezhctili.
A gyepek hozarnahoz szukseges NKP hacoanyagii mard-

gy5k a hagyornanyos rbpitotdrcsas mittragyasz6r6 gepekke]
klvant adagn-iennyisegben kiszorhat6k. Az fijabb ropitotarcsa's
szorciszerkezetek nag ron pontos
anyagmennyis6.g-beillitast es
pantos, egyenleres kijuttatassal
mukiidtethet6k. .A gyepteruletek tapanyag-ellatasaban a miltragya-kijuttataknak hag-yomdnyai vannak. A tartalyk.ocsik
eseteben a kornyezeti kellemetlensegek elkeriiiesere, es a kijuttatas egyenletcssogonck javftasara, egyre szelesebh kOrben
alkalmazz5k a nagy munkaszelessegii szorokereteket, melyek
kijuttato csovekkel vannak felszerelve.
A kijuttatasi vesztesegek esokkentese.re pedig gyakran alkalmaz.zak a rarcsas nyito-csorosziyaval fclszerelt higtrdg,ya talajha-juttata adaptereket.
A gyepek bctakaritasinal —
szenakeszites eseten — figyelembe kell venni a gyephasznositas
kulanbozO kategaridit, az hzemi
Cs akologiai adoccsagokat, es a
gepi teehnologiat ennek megfelelo'en keli mepealasztani_
A szenakeszites gepesites6.nek
szinvonala es a technologiai
fegvelem betartasa a teli tlirolasn
takarmany rnin6seg6t nneghacarozza. A gyepekhol hazai viszonyok kazott 2iitahiban jo' minosegii szena keszitheto, szarsertos
kaszak hasznalata esak csapadekos idrijaras eseten szukseges.
A gyepek eseteben is fontos a
kaszalas idopontjanak megvalasztasa es a kaszalas mine'
*rorsabb elvegzese. A hazai
Cizemi viszonyokat tekintve
kisehh rerblettel rendelkezo v2illalkozasok az 1,6-2,4 m munkaszalessCgii fuggesztett, a krizepes merctti vallalkozdsok
m munkaszeless6ge
vontatott, mig a nagy, tdbb szaz
hektdr term6tertilettel rendelkeg vfflaikozasok a g6pkornbiniei6ban iizemeltetheto vagy
magajaro nagy munkaszelessag0
kaszakat hasznalhatjak eliinyiisen.
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A gyepszena-keszitesben hazai viszonynk kozott nagy hozavag-y kedvezotlen
mti
id6jgras eseten szOkseges a rendwrites, ill. rendosszerakas, rendszello•ctes elvegzese.
A szglastakarmanyok minoseganek heltartalmi drtekeinck
megovdsa szempontjnbOl az
egyik legfontosabb rnunkarnOvclete a rendkezelCs. A rendwrites es a teriterr rendek
szellOztetese saran
teraleten vekony retegben
egyenletes vastagsagU teritett
rendet kapunk, melynek }covetkezteben a takarmany vizleadasa
gyorsan es egyenletesen t ortenik. A rendteE-ites az anvag 7075%-os nedvcssci-gtartalma rnellett tbrtenik, ezert erne a cr.".:1ra
nagy munkasz(:!lessegil, szallitasi
helyzetbt.'n osszecsukhato, item
vezdrelt ujjas 4-6-8 forgoresszel
szerelt vontatott gepeket hasznalunk.
A teritett rendek asszerakdsanak, ill. a szonyegrendek kettas
rendhe tbrteno rakasgnak pedig
a kavetkeza munkamiiveletben
haszng[atos balazOgepek Icierhelese, ill. a balgzas jO minosegben torrent elvegzese szempontjahol van jelemOsege.
Rendrakisra vezerelt ujjas fargoressze] szerelt, nap/ munkasz6less6g6 gepeket hasznglunk.
A nagy, 8-10 m munkaszelesse_.-ggel dolgozo gepek 2-4 forgaresszel is kesziiinek.
A kisebb termdtertilettel tendelkezd vallalkozasok a rendkezelesi rnunkak elvdgzesere
univerzglis gepeket hasznalhatnak, melyek a rendterites, iszitas, bsszerakas, forgatds munkamiiveicteit egy geppel vegzik
el.
A szglastakarmanyok beltartalmi minosCgenek megovisara,
rehdt a rendkezelosre vonatkozo
szabdIyokat pontnsan be ken tartani.
A naL.,,r hozamti gy..epe.knel a
kaszalis utan kdzvetlentil 70757r' nedvessegtartalom mellett
edlszer6 elvegezni a rendteritest. Kisebb hozarnnk eseten,
szaraz id6jarasi viszonyok meilett a rend osszerakasaig nem is
szukseges az anyagot megboly-

gatni. Gyep-, ill. lucernaszemizskdszitesnel akar szogletes nagybalazot, akar szeeskizat alkalmazunk a rendterit6stoi citekinthetiAnk. A betakarito gepek
teljesitmenyenek kihasznalgsa
drdekeben azonhan meg nagy
hozamti g,yepeknel is sztikseges
a rendtisszerakds. A gyepszengzs-keszitesnel a rendosszerakast 45-50% nedvessegrartalorn celszerii dive"gezni. A gyepsz6na-ke.szitesnel a
rendrakdst 20% koriali nedvessegtartalornmil lehet vegezni.
Csapadekos idojargsban nem
keriilbetjak el a rend forgatasL
(:.'s a rendlazicast. KUliinosen
uffeljtink arra, bogy ezeket
munkgkat mindig nag5.'obb paratartalm0 napszakokban vegezzuk. A lcvelperges igy sent keralbeto el, de a veszteseg kisebb
lest, mint a pendszesed6sbeil
szgrmazo kgr.
Gyepszdna- es balaszendzs
kdszit6sre a sziigletes kisbglakeszft6 valtozo, iii. gllando
bglakanaras hengeres, ill. a szogletes nagybalaktSzito gepek — a
betakaritando voiurnentO1 foggoen — egyarant hasznalhatok. A
szbgletes kisbgiakeszitd gepek
kis volumen es megfele16 kC:zi
munkaer6 rendclkezesre alldsa
mellett hasznalhatok elonyosen.
Az energetikai eel(' gyepek
betakaritasgra elsdsorban nagyteljesitmenyti cdlgepeket e61szerit haszndlni, nagy munkaszelesseg6, dobos vagoszerkezetiii,
kombinalt epitesu mu:16os kaszakat, es sztigletes nagybalakeszitii gepeket..
Mindezeket asszefoglaloan
rneggilapithato, bogy a jelenlegi
id6szakban a g-yepgazdalkodast
Cobb alternativa jellcinzi, amelynek a kalonbiizo teehnologiai
megoldasainak alkalmazgsa a
koribbinal nagyohh, jobban
gondolandO, de nem megoldhatarlan fcladatot jeienr. A technologiai valtozatok megvalOsitasahoz a sztikseges gepek es
berendezesek a hazai kereskedelemben rendelkezesre
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